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I * nas 4inaljjades
São finalidades do Comite' de Refugiados Portugueses na Hrlanda I

J- nar todo o apoio possíveI ao.'o.rr*i"rlo= portuguess-c(Deser-
tores, Refracta?ios e Refugiados Políticos), chegados ã Ho-
landa. . .:.

2- Propaganda geral e apgio à,luta Revolucionária em Portugal,
a f Ím de Ísola.r o govêrno f ortuguês.

3- .Apoio total aos Movimentos de lib,e rtagârs das Colo-nias.

-711- uos urgaos

1 - Reuniõcs G. ra is I\.
a ) Atr10u1çoes-

0rgão míxÍmo do ComiÉe-.
Todos os restantes orgãos do Comitá estão sujeitos à A.G.

As Reuniôes reunem(mensalmente)numa Cata fixarconvocadas pe-
1o Sccretariado. ):.'

As Reuniôes extraordinárias são conyocadas pelo Secretaria-
. do por proposta dos Grupos de TrabaIho.

c) )o Funcionamento-
Reunem com a ma Í.,ria de S/ q .
Propostas aprovadas por maioria absoluta.-" -' , -'io têm dÍruito a voto os membros efectivos.
Sí os memL,ros ef ectivos podem assistir às A.e.

2- §ecretariado:
a ) Constituicão-

ConstÍtuião por 5 elementos d'ístríbridos pelos respectivos
grupos de trabalho.
Ó prazo de mandato iermina ao fim §e 1 ano c,)m possiblidade
de reele'Ícão.'
Qualquer âemb,ro ele ito para 'o Secretariado pod'e recusar a sua

. n omeaçâo
r\
o ) Arrl0urçoes-' Único n?gáo' que representa normalmente o Comite-.

Admissão de canditatos e membros efectivos de acordo com a
al ínea 2,Ê"'upo_ f*f f ,
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, Suspender c.,,ndidatos ou ruemb,ros efectivos Q,e agor{o com a
a lÍ!_qejrgf up! f I_r,
Coordenagão do trabalho dos restante s grupo-e I

... §espqnqabif idade por toda a cqrresponQência e cont.ab,ilidade.'.0s elementos'do secretariado sã,1 rã""ponsáveis perante a A"G.
Poder tomar iniciativas sempre que necessário(entre as A.G.)1
mesmo que nâo estejam especificadas nestes Estatutos.

3- Acolhimento;
a) fôm por fim receber os Refugiados Portugueses chegados ã
Holanda e que aqui desejem ficar, ajudando-os na medida do po§
sivel, na sua legaL:-zagão, alojamento e na procura de emprego
ou estudo.
b) ?ara o efeito encontra-se aberta uma
horas indicarias, que serão de acordo cDm
elementos que trab,alham neste grupo,

permanencia em dias e
as possiblidades dos

4- Animação
X, tA reÍA
fugiados,, / ^--to (ÍrImes

§u1tural:
deste grupo'prDmover seesões culturaÍs
onde serão discutidos temas esco.lhidos

, festas, etc...),

para os Re-
para o efei-

5- BoletÍm e Propaganda ?

a ) Aldm da e l-ab,oração do Bole tim local á sua tarefa tambem co-
lab,orar na feitura do Boletim.Comufn.
b) Todos os artigosftraL,alhos elab,orados neste grupo, serão -*!mente publicados de pois da aprr:vaçãg do -secretariado.c) §ropaganlear por todas a-s formãs(StencilsrafÍches, etc.),
aldm de artrgos para pub,ticações hclandesas, das actividades
do comite- e da luta Revolucionária em Portugalr. não sd para a
Holanda como paya o exterior.

fff- Dos Membros

1- Podc sâr Membro dir
torrRefractírio ou
do com a. Pla taforma

2- kara pa-qsar a Memb,ro Efectj-vo do Comiêe-, ter{ o colaborador
citado em 1, de observar 2 meses de trabalho Ltum dos G.de T.,
designado pelo Secretariado.Durante oste período serí Membro
capdidato;pas;ado este período e com a aprova5:âo do Secreta-
riado passarí a Membro Efectivo.

3- Todos os Membros são individualment-e, responsíveis pelas suas
tomadas de qosigão.

Um MemL'ro ,pode **âr .auspe nso
la A.G. e/ou por proposta do
A.G. qu€ o expulsar.

Todos os c ,laborador€s devem
fectivo ao §ecretariado que

Por t uguâs (De s er*
esteja de acor-

\

pelo Secretariado e expulso pe-
seu G..deT., estando prese nte na

a ',sêr propostc,,i por um Membro e-
0ec101ra.

Comitá todo o RefuEiado
Refugiado Político)y eu€
do Comitd.
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IV* Xas tr'inanÇas

1- Todas as dtspesas são drâvididas equitatrvame nte por todos
gs Memb,ro.s do Comite-.
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Estatutos sd poderão sêr alterados por uma Assemb,leia
com a maÍoria de 1i4,

ffi"#*
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§.8.P.,/0utubro de 1972
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