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PR§PAREIVÜS A

Deccrrerá proxirnamente,ra fl: Confêrôncia I{acional d.a OC[,[Lp. A ff Conferência Na.ci-
onal d.everá ser rirn imporlante passo em frente para a Reconstrução d.o partid.o Camur:
nista L[arxista-],eninÍsta ?ortuguás. E1a prepa,ra-se sobre o signo d.a necessid.ad.e
absoluta d-e d-ar novos avanços na d.efÍni-ção e aprovacão geral d.a linha polÍtica. Ela
aparece, no momento em que o orgão te6rico ilFOICE E },IARtEIO Na2r fôrnece a fund.a-
mentação teôrica d.c processo d"e Reconstrrição d.o Partido na fase actual e urc métod.o
para' avanço imed.iatn, gm torno da l:inhd polfu, superand.o cs sucessivos lnpasses
que orientad-os por pontos de vista oportunistas têm sabotad.o I trabalho reconstruti
vo do Partid.o

4 11 gnnferância l!'acional será pois o lugare em que a ORGANIZ,ÀCÃo proced.erá â
aprovação d"e uma sÍntese d-as suas experi-ências e da sua práüica d.e aplicação d,os
princÍpíos universais do marxismo-leninismc âs caracterÍsticas concretas d-a Luta no
nos§o paÍs, Este esforço insere-se no esforço geral d.e olaboração d.a linba polÍtica
para a Reconstrução d-o Partid-r, e especifica.mente neste momento, é run importante

esforço para o avenço d.o proce'sso d.e unificação d.os marxistas-leninistas, segrrln-
d-o as linhas mestras traçatas, alinhand.o em torno d.a d.efenição clara d.a lirüa po1Í-
tica as d-ivergômcias antagónicas e as d.iverg6ncias socundárias, que permitam sepa-
rar o trigo d-o joio, e d-ar ao princiÍ.pio d-e unir o que há a wt;;2 e separar a que
há a separar, uma significação concreta e imediata.
. Por último a Conferôncia será o exercÍcio d-e un balanço ger'al d.as a.otivid-ad.es d.a

nossa Organizaçao d,esde a I Conferôncia Nacional", em que se tentar6" ahaj;j:zay sobre:.'
o.s a1/anços con§eguid.os, os aspectos negativos, e as med.id.as a tomar. A rr conferôn
cia, funcionará como orgão del-iberativo máximo d-a O.C.M.l,.p. e e terá as funções re
gulares que the são atribuid-as pelos estatutos, proced.end.o â mod.ificação ou ratifi
cação dos estatutos I e â eleição d.o novo Comité Central.

A Confer6ncià §acional será realizad-a com a presença d.e 6elega6os d.e tod.as as cé
Julas d-o país, d.e tod.os os membros d.os escalões méd.ios, d.o tod.os os membros d.os es
calões superioresr e dê uma d-elegação da organizagão nossa filiad-a a U.J.E.C.M.L..
À distribuição d.os votos será pro;;ima,inente comunlcad.a.



Da Proposta d.e Ordem de Trabalhos
deliberação sobre a alteração dcs
tuem pontos d.e d"efinição d.a linha

consüam os segui::tes pontos, aIém da d.iscussâo e
estatutos e da eleição d-o novo C;Co I eüê consti.-
política para os quais se preparam inforrnes:

--Aná11se d.a situação polÍtica internacional
--AnálÍse d-a luta d,e crasses em portugal (rezenha histórica)
--Análise da situação po1Ítica em portugal
--Moviment o l[arxi sta-Leninista portugu6s

fapísmo, espontaneismo, d.ogmatismo ,praticismo, burocratismo. . .
--trO Comunistarrr r'0 Grito d.o p6ys,, e a OCLtrp

SÍntese d"as experiências, análise crÍtica
--Defenição d-a etapa actual d-a rlevolução Prole t6,x:ra e estratégia para a tomad.a d.o

pod_er

l-uta contra as duas superpot6ncias
etapa d-a revolução
politica d,e alianças d,o proletariad.o para a Revoluçãu
o Pa::tido: a Frenter o Exdrcito

--As ideo logias burguesas e contra-revolucionárias no movirnento operário
Revisionismo, anarco-sind.icalismo, trotskismo, ete..:PrincÍpios organizativos d.o partido Comunista

.-A unificação d"os narxistas-leninistas; métod.o a seguir.
-8elatório da U"J"E. C"li.I"
--Linha sinCical
--r.,inha d-e acção e preparaçâo anti-fascísta e anti-imperialista
--Luta pelo direiül â habitaçâo
--0 trabal]rr. no camp(.

Para a preparação cr-e cad-a um d.estes.informes, estão já em activid.ade Grupos d.e
Trabalbo" Tod-os os camsradas devem d.esd.e já proced.er â preparação d.e propostas d.e
modificação d-a o' de T. r e â preparação d.as respectivas comunicações e propostas.
Ap6s a rr Reunião Preparatóri-a d-a rr conferência Nacional d.a O.c.M.L.p., haverá
um mÍnimo de trás semanc!.s para d-lscussão aturad.a d"os materiàíe nas células r ?ê-
d"acção e pLâ'€paração das emend-as, preparagão d.e novas teses. É importantu nr*áttod.u"as propostas d_e aiteragão seJam d_o conheci-mento d.o C.C, cofl a maoir brevid.ad.e pos_
sÍveI para a melhor organização d"cs trabalhos"

VIVÀ A

E}i F.RENTE PIII,A

rI CON}TRE}íCIÂ NÀCIONAI, DA o. c.L{.Ir.P.
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