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Ê ESOL UC

PARA O ÍRABALHO NAS

GRAI\DES FÁanicns

1. Eazer das grandes fábricas a ossatura do Paltido a fundar.,

2. Travar nas grandes fábricas um conbate pêI.sistente de modo a desÍlas
càrar, iso.lar, escoraçdn e esmdgdr o rovisionisno e tôdos os pon:
tos dê vista oportunisi-s.

3. É pr'eciso ousar selr a minor'ia e travar' combates prolongados.

4. ConhecêÍ' bem as particularidades e a hist6ria de cada fábrica,
5. Tonar posição sobre todos os acontecimêntos e pôr.-se decididanente

a frente de todas as 1utas.

6. Êazêr das gr:,andes fãbricas a reserva dê quadros operários e diligen
Ees do Partido.

7. Unir a naloria da classe en redor das nossas posições,

8. Fazer da aplicacão lo Controlo Ooerário o eixo do nôssô trabalho
po1ítico nas grãn<les Íãbricas.

9. Lutar por exercer a direcçãc e obter a hegenonia em todas as Cômis-
sões de Trabalhadores.

10. Conbater a linha que se opõe ao desenvolvimento e consotidaÇão do
tnabalho s indical.

11. Prestar atenção ã sindicalização de todos os oper,ár'ios
çoes de deIegddos sindica s.

e às elei -

12. 0s comunicados, os jornais murais, propaganda e agitação oral devem
ser uma arna que cada celu1a deve sabêr êrlpunhar.

13. Organizar a rede do LUTA POPULAR de modo a que o'nf8B8a1
a todas âs secções da !ábrica e criar côrre spondentes .

1l+. Consolidêr e o-ganizar as cálrrlas,
A cãlula deve tãr uma maicrie operári..

15. Organizan os núcleos cle sinpatizantes por, secção e pr,oceder a ull
âmplo aecrutamento.

16. Quê cada cá1u1a tenha un plano concreto para o seu trabalho e envie
todos os seus :r'e1at5rios escritos mensalnente.

17. Intensificar e prom.ver o estudo do 1'larxisno_Lêninis:no e fazer um
smplo trabalho cultural alo geio das nassas,

PONT05AO EM 17

;rrêgue



RESOL

23 PONTOS

MOVIMENTCI SINDICAL

NflBPP
BALA\ ÇO

O r]osso Partido tomou a iniciativa de escorraÇar das direcÇões si.di
cais os social-fascistas desmascarando a sua po1ítica triadora e oportunista e obteve grardes vitórlas aplicando a justa po1ítica da Frêú-
te Única Democrática e popular. Coylquistou-se e ocupou-se o Sindicato
dos Farmacêuticos e dos Escritórios, conquistou-seo dos Técúicos de De.
§enho, Químicos dc Norte e Electricistas do Notte e outros. Realizou:..se
una mani.festação Popufar contra a Intersirdical da tralÇâo.

APós este periodo comeÇou a reiDar no seio do Departamerto Slúdic al
o espíritc do triunfalis.tó, da vida fácit e do deixã ardar, não ousando
trabalhar duro, em seguida a demissâo das responsabilidades e a capltu-
1açâo - nâo se aplicàndo a justa po]ítica do l]osso partido. * vida
simPles, futa dura e pensanentos e'.evados - nâo só se perde-am atgu-
mas posições afcaúçadas, cono nâo se concorreu r]eíL se obteve vitória yta
maioria dos grandes sindicatos operárlos, vindo a verificar-se l.la situÀ
çâo actuaf uma ausência total de direcção, a coDfusâo e a anarquia no
seio do Movinentc S in dica 1-

' 
POL ÍT ICA

Sendo os Sindicatos impcrtantes órgâos políticos cordutores e educa-
dores de nilhares de profetários e ditigindo os trabalLadores en geral
é absofutamente necessário prccedet a uÃ ampto Movimeúto de Bectifiea -
ção Geraf na questâc dos Sindicatos, retomar a iBiciativa r]c MovimentoSindical, seguiildo a directiva de Dezembro do Comité Lenire (especial -
nente como nos focan os pontos 1, 1I, f3) e apticar a po1ítica defiúida
ira Í Con-Êerência. para o Movimento Sindlcat.

- Desmascarar o revisionisno, isofar o revisionismo, escortaçar o. revi sion ismo.

- Concei]trar forças 11os sindicatcs operários.

- Concer'ltrar forÇas nos por]tos fracos.

- Reforçar a democracia prcletária, reforçar a direcçâo comunista,
reforÇar a ligaçâo às massas, reforÇar a capacidade de mobitiza-
çâo e reforçat a capacidade de 1uta.

UC AO EM

PARA o

PERSPECTlVA S

1. Proceder a um amplo Movimento de
todos os Comités Locais, cé]u1as
ra o trabalho s ii.l dica 1"

Rectificaçâo Geral,destacando em
, sectores e Núclecs , ef emer'l to s pa



2, ReforÇar e consclidar, i'lo seic das massas, Posições Úos sindicatos

l. Formar-fortes e coesos núc1eos dirigéntes e assegurár'a dirêcção
do Pàrrido.

4. TraÍlsformar os siüdicatos em órEâos da RevoluÇão"

5. Prestar cortas regulares dos seus planos e do seu trê-o-alhp áo collli
tê do Partaoo '

6, Desmontar toda a estrutura siildical social-fascista'
7. Lutar Pela hegemoúia c dj-recçâo no seio da Frerlte' rlos siÍldicatos'- ãnáà ai.p"tumós a direcção e construir os núcleos dirigerltes'
8. Saber desmascarar e isolar os oporturlistas"
9. Fornar fortes núc1eos rdarxistas-lenii]istas nos sindicatos orde

não nos en corl tramo s "

10. Promover uma amPla camPanha de si1ldicalízação das massas' Érinci-
palmente nos s il'l dica to s operários.

11. corquistar e diriglr as comissões de delegados sindicais'
-12. Preparar e mobilizar as amPlas rnassas Para a conquista q9:.ti'-d1^- 

cat;s, sob a justa palavra de ordem: 'rSOCIAL-FASCISTAS FoRA D0s

S INDICA TOê '' .

t3. f:i'epara e ii'ltervir cuidadosarnente Eas assembleias e reuniões de

massas do sind'cà Lo.

14. Preparar cuidadosanerlte as tarefas Para levar à Prática a iusta- ' p;i'Íii"; áà no..o Partido: "socrAL-FASCTsTAS FoRA Dos srNDrcATos"'

15. Disputar e corlquistar a direcção rlo seio do Movimento Sindical'da
lutà contra a fome, a miséria e o desemPrego'

.16, Apoiar as Comissôes de T:rabalbadores e apoiar o CoÚtrolo Operi{rio' -

17. Passar imediatamerlte à leivii'ldicação das 40 horas e ligar a luta
às Comissões de Tràbalbadores.

18, De.Êender a cential Sit dicat Úr:ica e dar combate sem

tersindicâ1 socia 1-fa scis ta.
tréguas à In-

19, Lutar coútra a burocracia sindical , contra o esPírito de "indepe!'
dência'r e 'rautononia" en relaÇâo ao Partido.

20. Formar, educar e seleccjorar um contiilgente de quadros e activisas
sindicais.

21. Reestruturar e consolidar.o DePartarnento

22. Persistir e coÍlsolidar ro seio das massas
re ún.ica.

21. unir os sindicatcs democráticos, sob a direcçâo do Proletariado"

VIVA A DIRECÇEO DOS MARXISTAS-LENINISTAS-MAOTSTAS NO MOVIMENTO

SlNDlCAL !

VIVA O PARTIDO !

sindical,
a justa Po1ítica da Fre!-



RESOLUCÂS EM 17 PONTOS

PARA

DE

A5 COM}55OE5

l'40fiAD0RES

f" Fazer da luta coútra a fome, a
trabalho dos Bairros e da luta
sas er.r ascehsão "

mrséria e o desenprego o certro do
pela hegenoria do novimento de maÊ

2. DefiDir a linha negra anti-?artido quanto aos Bairros como a que
despreza e abandona o novimen to de massas, que não dêfine una Ii-
nha política precisâ que oriente o povo.tlum caminho justo, que se
pôe a reboque do revisior'lismo e nâo ousa dar ao povo urna alterna-
tiva prá t ica "

3" Conbater o esp{rito-anti-?artido que pretend€ difuir o partido nas
Comissôes de Moradores e assi$1 atacar d.e f1aúco a linha políti(E e
organizativa do partido da Classe Operária já que noutra! circuns
tâncias é completaneÍlte Ísolado e desnascarádo.-_

4. Definir que todos os sinpatizantes e quadros nesses órgãos se de-
ven organizar numa facçâo comunista com ligação à organização l-o-
cal (por ordem geográfica) a que essa Comissâo de Moradores per-
tence. Prestar contas do trabalho dessa organizaçâo ao partidô
ter ura vida regulat .

5. Essa organizaÇão dos comuúistas nas CorÂissões de Moradores deve q
laborar e aprovar Iinhas comuns de actuaçâo, estudar ê perspecti-
var minuciosanente a 1iÍrha do partido para a sua Comlssâo de l.{orÀdores" Ter un p1aúo preciso e coútrolar o cumprinento desse pla-
no.

6" Reforçar a Frente única Democrática e popular com a grande naicu.à
do Povo e de elementos honesto ylo Bairro, conbatendo-o sectari.snc

7. As Conlssôes de Moradores deven ser órgâos de grande conceútraÇâo
de massas organizadas" Deven ser abertas e ne1ás exercer una am-pla democracia proletária. As Comissôes de Moradores têm um papel
importante na organizaÇão das mullteres e da juventude.
O Papel da propagarda é essercial na execuçâo de qualquer tarefa^deve ligar a grande maioria das ,nassas e reste mom;nto basear-se
Da luta contra a fome e a miséria. Lutar pê1o jornal da classe o-perária 

"
A futa cortra a fome, a misériae o desemprego exige o Ílesnascara-
meDto dos seis êovêrnÕc Provisórios, da re spon sabi l idade dos que
agora pretendem fazer pagar ao povo a sua própria crise. Atacar orevisionisÍlo, e smagá -1o.
Todas as medidas prát1cas, cono cooperativas cle consuno, cantinaspopulares, centros de saúde popular, controle sobre os preÇos,etc,

8.

10"



etc, aleven ser râo reformas que ifu-dam o Povo mas um prccesso de
elevar a cor'rsciência das massas da sua condiçâo de expforadas e
oprimidasi da-necessiêade da Revolução Dêmocrática e Popular, de
unir: ^_o Povo ao programa da classe operária e dos campcneses, re-
.forÇa!'ldo a aliarça operária e campoEesao

11. Resistir aos ataques da burguesia às Comissdes de Moradores de-
nunciaBdo as razôes desse ataque desesperado e passando ràpidametr
te a corcertrar forÇas, nâo à volta das Comissôes de Moradoresem
si, nias lutando pelos objectivos do Pcvo, pelas suas 1'lecessldades
e reabilitando aos seus ofhos o papel de vida ou de mcrte que as
Conissões de Moradores têm na luta contra a exploraçâo e a opres-
sâo por uma Repúb1ica Democrática e Popular.

12. Fazer da resistêi'rcia activa a escola do movimeírto popular. tonar
exemplos pcsitivos e difundi-1os juntc de todos os Bairros.

13. Nas Comissôes :e Moradores onde râo estamosr nós devemos atacar o
revislonismo, a sua política de traiÇão, cercando essas Ccnissões
de Moradores reaccionárias. o cerco é preparado pela acumulação de

boas baterias que é o Povo armado durn programa práticc de luta co1
tra a fome e a miséria, dirigido por uma cabeÇa única e quê já te-
nha pefo seu trabalho conquistado a nínÍna cor]fiat]ça das massas .
lsoIar a Comissão de Moraôores reaccionária, escorraça-fa e pas-
sar irêdiatane1r te à aplicaÇâo das nedidas para as Conissões de Mora
dores onde e stamo s.

14. Desferir ataques certeiros, e no trabalho e na sua divisão não di.a
persar forças" Atacar por fases e ter uíi planc" Fazer da conquis-
ta de cada uma dessas fases o marcc para o passo seguinte.

15. Criar o Departameúto para as Comissões de Moradores, constÍtuido- pelos elemeirtos das Comissôes de Moradores nais lutadores e de
Balrros Operários.

16, Tarefas do Departamento; jamais abandonar o povo, jarnais demitir-
-se da sua tarefa de direcÇâo, lanÇar o trabafhc em todos os sectO
res, iúcentivardo e inpulsionando os quadros e slnpatizantes na
responsabilidade e eítusiasmo pelo êxito do partido e do povo ne.1
te aspecto importante da RevofuÇâo e do futuro eoverno popular.

17. Séndo as Conissôes de Moradores embriões do futuro poder elas de-
vem Prestar aterçâo à questâo do armaÍrimento, encarardc esse pro-
blena como un probleÍla de todo o povo e a necessidade deste tan-
bém se organizar íleste aspecto.



R E SCLIJ SOBREÇÀ0 o

T.OI"iITL: LOCiTI.. D€VE ASSUMIR O

PAPEL PRlf{ClPhL DE OIRICCA O

O nos6o Movint.ril r:o elquant() ot'qan_ização politica cheia de vitalidade'
.]r'""".. iàot"l-"ce-s. e ".i.r,:Q.-,r. 

i. 
''-'t 

á e na Revoluqão e' reflecte no

;;;-;;i. -" t"à""r"""uçõ." .,.tu ". 
opei\am na sociêdade e na luta êntre as

clêsses,

TÍ'atâ-se dun Drocesso ininLcrrupto, que é organizado e dirigido de

r".r"- ãÃ"ã.IJ"t. -r. rã- ,"óo"io Partido, de aãordo coro as fases da- Revolu-
;á;'; ;;';;;;;;" ã"ã-é'p.ã.i"" realizár no sentido do avanço ca Revoluçao
ã da fundaqãc do Pêrtido, de tipo no\'ô,

No dêcúrso deete§ últimos anos e, particuiarmente nos últiroos meses'
,""çu= ,o:ii-'rr^ . varj-do i-rb-Ino politi-o" ioeolõgico e de organLzd-
cao etectuado. .r.rtt."u"u.j" J" ;-;;;"ã-ú;;i""itc inpcitante" nodificações
ianto atuantij.liivag conc qualitativas '

o s;'ande afluxo de iorÇas novas ãs irossas fifeiras é resultado dê-u-
,,,. ;,,It3'ili,i.,-à"iâ"iãã:,tã=J-riã ecnfiança dêpositada Pela classe-opeÍ'a--

"i"'"á 
- 

" "ã-ãr:ga."1!"iu. 
tu.*i"ta-leninistá, -no seu futurô Pêrtido Proleta-

":à. 
õ i"iu"ifi. eo àieaniz"iào so:.r'e': nos'úitinos -rneses impulsionado pelo

v.rlr",t, de p.-1. ri-.-Ç;o 4cire ur gr-nde ôvênÇo. con a criação d' um

qr:rde .rin.'rc -.1 -.)/a' t1'las ro ba'.'. Perticul'__rmel te nPs LdDrr'êe e

di 73rsos iccais de t}'abalho.

Uma iuportan'ae liedida crfs:1r:aii'r' = ee dir'^cção foi tomada recentê_
reote, na Zcti.f , a dê sLlblititu;r, o t:scalão de sector. (os 5 sectores da

zÀ".i , q"" 
"'. iirrlro t-t'ansfcrrado nujn tr?_vão ac cresci'nêntÔ do Partido'

ã"ã-ái""à".". "-.p-ii""ãa" ã'""'pàil.il"-à ri-"ii"u,u " ini,:iativa das cél-u,as
de basê.

Os conité; de Sector t:nhaÉ.sê tran6fo|í]ad] ero organizações bur,ocrá-
ticas, pesaaas, incapazes Ce refl:ctirem a 'luta das nassas e de as d1r1 -
s lr'-
"'" os .omicés de 'Lcr', o.'-aÍ -'.gr:'a 9 Com L ''é-:-!9gc"!9, or ganizrgao. de

di""";ã.";;;;;;6àr"; -;i; i"il""."it" lisãaã ã-ãfi;;çãõ-ua zona e a basê
do Partido, e Dortanto ã vi'iã das nassas

1. O Comitõ Lccal dev- cÀPaclt:_r-Íie para assuni! bem toda a direc-
çáo da lu]-a re vo1,-rci orlãria üa região que contr''o1a'

Esiat' Eer.pre à cal-_eça das massas para guiá-1as no seu avanço'

Local. deve desenpenhaY' un Papel de vanguarda no esrnaga _

.liih-1 negra anti:partido do renegado Sanches'

l,ccai d:./e pelseverar no eêntralistic clenocrático e na

""lii.ia. "à i.odo o trabalho po1ítico'

I ocal iieve colocaL ê direcção e cnganização das grandes
cono cent?o Ce gravidade rro seu trabalho'

2. o Ccnitá
nento dê

3. o CcmiÍi;
dire cÇáo

4. O C(.nité



6- o cômité Loca1 devê Drestar ulna cuidada,atenção aos Õ9gã9Ê da'' úo"iáã. Popular da ràgião; consric'lir celulas nesses orgaos e orr-
entar-se segunoo o p..n.Ípio :"CUIDAB DE TODA A vInA DAS I{ASSAS" '

6. O Comitã Local deve manter a sua conposição proletária maioritária"' ; ã;;;";.;;;i;"i; ;* iirroe, rorte . uígoio"o corpo diÍ'isente; deve

nevolucionarizar- s e constaÁtenente, aséinrllando os nais destacêdos
;d;;;t"";;;i;iá"iÀ" ; "uuu,: 

combinár os velhos e os novos quadros'

?. Estudar conscienciosanentê o narxismo- leninisnro_maoÍsno ê criticar
o revisionismo.

B. O Conité Lôea1 deve empenhêr-se ern criar
revolucionária, relativanênte ao g1oba1
corneçar po? doÍnina!' ben unt terço.

9. O Cómité Local devê preocupar-Se e discutir os assuntos relativos-' 
áo-iÜiÀ-popuiÀn orÃnio, empqnhar-se no seu paganento intêgral' or-
ganizaz' una rede cé1ula " àál.,tu, iltensifiàar a venda militante e

não descurar dê corresPondencl a '

10. 0 Secretário dê cada Conitã Local , envia ao conité Directivo e.a9
seu Secnetário un Relat6rio Quinzenal, §obre o trabalho do comlte
Local.

modelos na sua actividáde
do trabalho, e necessarlo



D,\$ DELIGACO ES

L,.ELIJGACõES CEftTROS OE OR-

tviRpp DO PARTIDO

T IIITRUD.I:À 
.'

Nuna pai'l-e dàs noisas <iett,gaçóes não se instituiu um estifo de
trabalho pràtetárl-o, seia nc po:rie-de cer.tos camaradas, seja na for-
ma como sê recebc as tnassas, ieir que certôs delegações se transfor-
maram em centros de repollsc, -:la án casos de corrupção nroral, dês.-
;i;-á.-i";ã;;, ',"ià .à-pogu,í..to das dívic.-rs, seja ná limpeza e ati-
':ude Íace ao ir.iri 'o.

'\s nê!sr, .i.-v._r -nri. , rerrr 1ra'i dei.rgaQoes,

P[§fi-iJ[r\C ACIRCA m TRABALHO

i--AZEfi Ü/\s

5Â NIZACA.'J

crortÂcto c )ill c ncs6o Partido e
-1das .. c_nii,;õe. Ddri que isso
i:L LcIo cos ::t.Lrc: e-ernen:o. 'fo
-, , o -'. -" lLng-ó, ?àrê thes
(ia,i s.rus Eloblernãs.

...r'uina .1efe;aÇác ó c aspe-lho.do Movirnento, e se esgê esPelho
reflêcte erradamenie 

_ 

o,-' cis tor'ãidari,en te a linha da nossa organizaçao
nós tenos una nã figula i ãFr.:-ent.-r e Dlrtrnto devenos aPresentar a
nossa verdadêira faã., : nãã un.r l.'.ce ,]isiorcida. É preciso linPar o
espelho e tê-lo serpre ca!.12 Cl !:f]cctir. col4o cristaf o quê e essen
cià1 dentro do nossc ilc'/i::1,i:'i to e <1ue ã a linha marxista- leninista, a
iiin""ii.,iã.à.iá,-"-..i.l-.,i :r.vol.ucicnÁ-'ia" (xxtPacto da intervenção
do canàrada Ariaido Mat,rs trl.- .l.rie de C;rncavel-os).

II A ?OLr'TICA

L. A. l,luc:^:- -- -.'-.t. i- .-ri"'Cad-.'cvorucioníria cuja
tarefa fundamentãt'5 : o qalrizaçãc das anPlas massas. Não devenos a-
;;ã; p;;;;; ., org.,.,ir-r''o" 

-"uã,;ã"u" a'ançacos da. crasse oper:ária,-"à u"r'qr. ."u"" "ãiu" 
c nossô êivo e objeativo prlncip.el ' l' gÍ'ganí-

zaçào dás amDl.ri nassês encoirtra aclui una Ptataforna de trabalho ' Te-
;;;-;";-;J"; ""*""irii iàà." u" canadas aó Po'o porqúê a Rêvolução -
não ã só obra dê cfesse rr 1ls ava:;ç.rda .la nossa sociedade que e o puo
letariado.

Cô)npete acs col:rulastas seber organizar em todos Ôs

em todos os sectoiês am alre as lr,d-g -ns esta:o presêntes ê
nar, a mÍnim.: lariícula r1,: Indterja' liu alro quc ten e sua
p."a .argro"""i ;rs ;"'"ai'raa :evr'r' :clrrí''riag.

aí êntran par.1 aolrar
ca, ha qlle PneParôr
cj"so evitar aquir1.1 3

raan as nossas sedes
trada, e a e;rpo; ric.ão

devem gostar de.
com a sua po lrtl-
aconteça. E pre
Povô que .procu-facilitar a en-

gua-dr"ante§
nao abando-
dispos ição

e"O Partiio - dizia c g:ande ESTALINX - não sómente o destaca



As taÍ'efas de organização são neste monento de grance importân
cia pata o nosso Partido e eh particular para ê. Zona KARL MARX'. As
delegações fazem parte da parte 1ega1 do Pãrtido e a sua ta
rêfa-p;incipal de-ve ser a d: organi2açào. Oiganizar as grandes fábri
cas, fazer das de1êgações centros dê -organização do Prrtido nulna altu
ra,em que o nosso Movi:nento, vanguarda da cllsse operaria 6e prepara
pêrê fundar o verdadeiro Parrioo oe c-L;sse opeÍiri-,

2. A rctividêd- de Droodsandê nês d--Leeacões. rLvcsre-se dJ
grande importânc:r. tJre dLIe;aõFo á -m ccnrrã áe propagand.r, divulga-
dof da propaganda central, divulgador da prôpaganda Iocal, propaganda
intensa, viva e variada, prôpagandê. corr1unista.

3, 1'1én de ur.1 cêntno de propagandr, un: d-1egaçãc á tanbém um
centro de âgitação. Não basta escrever a propagande mas, temos que
saber apr:'oveit.1r cada manifestação d: opressão do poder da burguesia
sobre as nrassas populares, para nos ponrnos á cabeea dê1as em toda ê
quafquer circunstância, 6ernos os mais intrápidos defensorês dos in_
teresses e anseios d.1s massas, sabermos Ír,archer unidos con elas mas,
semDre ã sra cabeca. Sem asitacão revolucionária tarnbám não há P.vo_
)r.rção. ( p"opugonáu á ,r', oÍ"^.rito básico, quc por si só não consegue
nada, é preciso transfor,mâr a propagandcr em algo que impulsione o Povo
a cunrprlr as tarefas que o nosso Partido aponta, con coragem e satis-
taçao.

4. As delegaeões são ao nesno tempo poderosoÉ centros de educa-
ção não apenas de educação das massas mas centros de estudo e educa _

ção coraunlsta dos quadros, activistas e simpetizantes do nosso Parti-
ão, Fazer das deleg-ações eentros de estudo, 1evar, ãs massas_a políti_
ca do nossô Partido, educar e fornar nilhares de oper,árics é também
uma tarefa das delegaqõês.

5. As delêgações têm um pa;je' fundanentê.l a dêsempenhar-.no Movi
nento de Rectiiiãação Ger.r1 e (uê sem Movinento de Rectlficação Geraf
vi tôÍ''i ôsô n:ô h; Pãnt i.lô.

nento .de vanguarda da c1a6se operár,ia. Se rêalmente
sua luta, deie ser tarobãn o deitaca:rLento organizado

quer dirlgir a
da sua classe",

delêgações dividiu-se em 6 gran

I]I BALANÇO GEML

A activldade revolucionár.ia das
des periodos:

19 ATÉ Ã ABERTUM DA DELEGAÇÃO DE ÀLCÂNTARA

A abertura da de1eEação de Alc;ntarê á um rnarrco no desenvol-
viÍnento do trabalho 1ega1 do nosso Partidô. A luta desenvolvida pê1a
abertura das delegaçõeé obteve u,'na vit6ria, Atá então una fonte luta
se v:nh, rrêvard) nl questro de rbriy ou não as dcleÊacões, nesta^ma
teria a esquerdã soube erguer-se e a abertura.da delegaçao em Alcanta
ra a 3 de J.neiro ce 197c é: provê dessc vitória,

29 DA ABERTÚRA DA DELEGAÇÃO DE ALCÂNTARA ATÉ AO 11 DE MARÇO

Â se6uir ã ab-rrura d1 delegação .- llcântêra u,nê forte luta



sê travorl Dela abêrtura cas restantes delegações ' 
^ 

luta foi. dura e a

ãp."iãàã-;" ã1""t;;; ã;; àuinguçô". era forte"-.A esquerda soube orsanl
zar-se e surgiram *ut" a.r"jãfãái, óà1""ru", Moscaúide' carcavelos ' 

-

Brêndoa, AJ:l doaa e Pontin\ê.

Á lnauguração da defegação de Carcavelos é urn-mi1rco neste peri_
odo. Teve a presença ac "amã"àd, 

Arnaldo }latos que fez una inportante
i"ià""ã"iaá ãi"i"iir""ao a importâncla po1Ítica do trabarho 1egal ê
toda a aátividade revolucionária nas delegaçoes'

39 DO 11 DE MARÇO AO 28 DE MA10

Neste período, e no próprio ff de r{ar'ço- várias -delegações -f9
ra::r alertàs. aiitgi.r-ée um pÀntã alto no tÍ'abalho d'1s delegaçoês cu:
i"-r""áir-tá-i.a oiincipal e;d o tral-alno de Dropaganda e agitaqao
áuc ,itoua a orP,dnrTê(ão das ênplds massas êmbora neste campo nao !a-
Jesse aringido õ oujeãtjvo à qle se P'oou'11r'

4s Do 28 DE MA10 4018 DE JU!!9

59 ]S DE .'IULHO À FEU]IIÀO DE QUADROS DA ZONA KARL MARX (26 DE_

olrn lBRo DF 1975)

Conduzidos pelos social-fascistas, as forças nilitaristas as

saltay.an no dia 28 dã Maio as sedes e encarcêraram centenas de quadros
e activistas nas nasnorras da nova_Pidê' Holras dcPcis' rêvefando graq
ã"-;;;";iã;ã. cÀrnuativa e ífeterninação bolcheviquê as sedes da zÔna

iã"ár'"ããã"p"a"s . seguindo a justa áirectiva do nosso M:"il:i!: f,!i:: ^
uma roaio:r "àgr"."çu, tÍl 

grande núnero de quadros foram têÍnpoLaraamenÍe

"ãit""ãái àã"t".uàrúo 1e[a1 das deregaçõeá-e continuaram o seu traba-
ir,ã 

-ã. -r:rãuiri""qão , de piopaganda e agitação no seio das nassa§ poPll-
1aÍ'es.

A pofítica defendida no grênde conÍcio-do 18 de 'Trr'lh() veio tna-
zer novas directivas u."""u'-áo-i"àuo1ho legal do nosso Partido no---
ãuà respeit" ao trabafhô nas delegações' Assim as nossas - 

sedes-reg1s-
ià"u* aà novo a actividâde de prolaganaa, agitação e mobilizaçao das

I argês nássàs.
Conttl.lo no que respeita ãs delegacõesl " 1ul" foi travada' e a

directiva de inteisificar ô trabêtho Iegal das delegações encolrtlo:9
Àa erand- rosjs+'.nc:: por pd_t- da mai^:i: dos quadros devldo ê -ncom
il""E"!áã-a.-'ii""ôáã pãi;.i.. e fÍ'uto da linha negra anti-Partido dÔ

r:,enegadô Sanches.

6ç DA REUNTÃO GEML DE
ACTUAL

I]ADROS DA ZO]'IA KARL MARX ATÉ AO MOMENTO

A reunião de quadros iniciou-uma nova etapa dÔ movilre to de

r.var .tó"'aà-iiÃ-á ""iiiãã. ""púoio 
ã linha negra anti-Partido do re

nãeáào sà,-,"].r.", a etepa do u"1.iço ' crÍtica - ãonsolidação',- ,- Nas deiegaçõàs os objecÍivos da etapa balanço - crltaca -
consolidacão obtivêram "f 

gr]r-t" " 
".,"t"""" mas ficam nuiio longe do obje

;;;;;;-;;;t;";:iã ios p"iã"lros sinais de um abandono.da luta contra

" i"i^ig" no interior ào Partido, o que denonstra um folrte êontra-a-
.nã,.r" ã3 rl^ru r:gr'a :rri -p';;i;., qJe êpo-ando-se ro pãntano da.con
;ii;;çá; t", ""i"ã""ao por- icdas ás'forrnàs o trabalho lesar nas delê-



gaçoes e
ao fim o
tido do

No trabafho geral efectuado obtivemos sucesscs' mas tenos tam-
bém os nossos êrros, as "o"Jà"--i""üri"lências 

e os nossos Pontos fra-
cos' 

o nosso pcnio fracô PrinciPal reside nurna incompreta eplicação
aa rinn"--ãã-maãs.s .,. activia"de revolucionlria das dê1egaçoes' u'fl

certo sectarismo no trabafho entre as massas"
Por parte aas a= r.g.çã..f";';";tl;;" á; trganizacão das fábricas

nên serLprê nereceu a i^po"táiãiã à,''t-"-"o""o paitlao it'es atribui' ve

Í,ificou-se em certos perroaos maiJ agudos da luta de cfasses uma ten-
ãã"ãià p""" a capitulãqão por Parte de algunas delegacoes'

As delegaçoes lr.-,o ",rtà"r'... 
da organizlção^das-novas f::91:f 

^i?^
r, i:. 

" 
t.rraã 

- ãÀ-"!er*." o desprezc peios oper'árioS Pela sua arzafltzaçao
pela sua 

ã3t!É3ã3;" revelaran a faft.: de iniciativa pn6prias' a ausên

ci" ae pr-nã ! àe linha.rpàãillã"; o liberafisno nas tareías' a falta
ãá-"."pã"".úiiiààao "" t"oÉiir',r,-à'eipÍrito-ae fac-ilidade ' e o subje-
.ii"i"i,. na conduqão dos trabalhos. Estes são os principais êrros que

"ã-iãã"tiir."^ 
coi a linha negra anti-partido do r'ênegado sanches'

IV ORTENTAÇÃO PARA O TRABALHO

nas delegações a esquerda proletária deve unii:-se' varrer todo
o 

"r,t"i}rã, 
-àãuE 

Smpenn.r-"" pcr ãstar serr'pre ne vangrJarda e dar novo

;.;;i;;"à '.;Íir 
"ã-'-ãáã 

*"""n"': anplr mobilizagão dos quadros' desen".
,oi"." aa uma forma najs prãfunda- as orientações para lêvaÍ'ate ao f1m

em matárias das delegações,-Á-*Àuitrlt:"-o de mássas-de crÍtica e repúdio
à linha negra anti-pãriioo do reneg'1do Sanches'

l9 L _osré L ,rê' ? d( m:rior ir:ponránc ia õ o ptos'c5rin'nco d9,Te

neira irp'i, lprofu-1d14. p"1'5 -stcnt' da m'viri-nto d:1G'-'rs' cr flc4
ã""àp,:ãIã-ã' riãh; ;;;;" .-rntili-rtioo do r:n'sêdc sênchês' No momento

actual devênos repudiar' . r;"à;-;-ii";; iàgrã anti-Parti'1o dc renesado

saneches, qrre a esquerda prãi"i;iiã.0'""""ãdtit * vigoroso '?Yii:t::
de massas de estudo do marxisrno fcninisno, do naoísno e de c,atlca 19

Iã"'"ãiãl'ai'-t"á;ã:; ^;;";rà;; , àos g"and's cor!êzes e aos srandes deba

tes' 
29 Rectificar o estilo de trabelho e melhorar os métodos de di-

-.".;^ - .lêvê orsanlzar-""'á .ãr"rÀ da deleeêção de forma a-ganantir
l':ii:..a:"à! !'"ãã"à"ii"rlri"l-r"=ili"r"-ã ãiitn"u an relaiórios no

i";:;=;il;";" 'p""t iaà"ià 
-i.- J"ã""tã"i" de .toda. as- cálu1as deve envian

;"á;; á;-;;;.; 'um relatório da actividade da sua céf''rfa)'
39 No campo d.: organização prosseguir a luta-para fazer des de-

r"c.çôlà ãã."i"i a. ""ãã"iiãeàã- 
aã- PÀ"tidt ' F""" de's srandês fábri -

cas a ossaturê prrncfpal "á_É""tiao 
a fundar, formâr e seleccionar um

!ránà. .tú*."" ce qLradrcs de direcção'
+9 ReforÇar a Propagênda e agitagão' levar a política do Pêrti-

do às nassasi êxp"rrair ã;l,ute popÚu'ai empenhan-se no seu pagarlento

integral, organizar o ,.a.-ãê'i"iá à 9ár..rr"-, intensificar ê venda ni-
l;i;f;-; iã.ã a.'"rro." rla corre spondênc i': '

5gDeverncclebrêr'seertodasisdsleêêções'reuniõesdeestudo
r: rle discussão con vj-stes "--p"ài""a"" 

a edícáção dos quadros na linha

i-p;diroo ur. ar,rPlê robili:a1ã' loc qu:cros L'rr- I-v'- Fte
rrovinLcrto d. n".s., ."rt..,- à r. púair i lirh ' ncg'a antL-pr-

r - ne? à.1o S.nch .



fundamental do Partido ê a assiÍnilar a nossa táctica.
69 0 exte!.ior e interion das delegações não pôdem ser deixadas

ao acaso, revestem-se de grande importância tanto para as nasgas co!Íto
para os quadros. Nas delegações devenos instituir un estilo de traba-
tho proletario, quêr no porte dos nossos camaradas quer en relaçao as
massas qLre afluên bem como no que nespeita ã limpeza, divisão e orga-
nização das sal-a6 (sala para as fábnicas, sala paLa os bainros, e sa-
1a para as nassas ) .

79 Preparar activameDte o Congresso da Fundação do Partido.

VIVAM AS DÊLÊGAÇOES CENTROS DE ORGANIZAÇÃO DO PARTIDO.

VTVA O MOVIMENTO DE RTCTIFICAçÃO GERAL.

VÍVA O M.R.P.P.. VIVA O PARTÍDO.



RESOL SOBRE AS

21 R.ECOMENDA AOS

r. caaa 'é ecr"áTário deve têr prêsente elr todo o seu trabalho .comunista os
.L0- 4everes dos Drilitantes estipulados nas ESTATUToS:

1. Estudar, cons cienterlente
o rêv1s1ôn1snô i

o mar,xi smo- 1e nini sno_nraoÍ s'rno e criticar

2. Lutar.pela realização do Pr.ograma do Movinento e pela aplicação da
sua 1anlla po-LLtlca;

3. Trabalhar pelos interesses do Povo português e dos Pôvos do mundo.

4. Ser capaz de se unir cojr a grande maioria inqluindo.os q'le Por er-
"o s" ih" hajam ôpocLo, mas quo esLejam .onsüiE8 ame'ilt" á càrrigir
os seu5 erroç i

5. Lutêr denodadêrnente côntra todos os oportunisLas, earreiristas, ar
rivistas e outros agentes do inimigo, a fin de evitar quê'o Movi -
mento venha a nudar de cor e assegurar que a direcção do Movinento
se martenha aenDre nas mãos dos revolucicnários marxistas-leninis
tas-maoístas:

, de fazet

B. Defender atá ao ú1ti:no sopro de vida os sêgredos do Movimênto e da
Revotuçãô não traindo, nãã fornecendo ao inimigo, às suas po1ícias
e esbirros nenhuma informaÇão e mantendô-se sempre vigilante eon-
tra os provocadores e o liberalismo;

9. Pratica:: o lrarxismo- lenini6mo-naoÍsno e não o revj.sioniEnô, ttába-
thar pela unidade e não pela cisãc; actuar de forna franca e honra
da e não urdir intrigas nem maquinaçóes;

10, Lutar pela mobilizeqão de todas as forças para a Fundação do Parti
do.

2, Dirigirni. signi-Cica apena. deeidir sobre a orientêção gerat, mas tra
tar ã deiinir as linha.i polÍticas especÍficas, para que o trabalho dã
direcção possa avançar.

3. úão basta formulan tarefa§, orientações ou linhas po1Íticas especÍfi-
cas; á preciso igualmente resolver ó problema dos mátodos que permi -

.taa cunpri-las.

4. 'J secretário deve alinhar nas prixieiÍ'as fileiras
sas, crÍtica e repúdio ã linha negra anti-partido
ches.

5. Nênhum dir,igente poder,á,dar uma orientação geral ãs-diversas org-anizq
ções que contrôla, se não adquirir experienciê prática do trabalho dê
organização e no contacto corn as lutas de massas.

UCAO

ÇoES

6. Consultar as Ínassas em todos os assuntos;
7. Tera a valentia revolucionária de ir contra a corrênte

crÍtica e auro-cri L-lca ;

do novimento de lias-
dô rênegado San-



6. o sêcr.etário s6 iode dispôr' duma base objectivs-para dirigir: correcta
mentê,se c.rlecer'beÍi " Iii"ãtào."*ittenie nos ór'gãos inferiones' ben

como, conhecêr profundamente a vida das nassas'

?.PreDalardêformactridadaasreuniõeseaprendêra.realiza-lasconsu'' ::::;: -À"';";;i;" "ã;;;;-";i à"""ãiuau" 'àm 
antecedência' de manejra

;-ã;;'";á"-..,* iilr" " ".1"' o que se vai discutir'

À excepção dos 6rgãos dirigentes as reuniões não cevem ser lruito lon-
gas, nem deslizar pu." u'á?à'ltlt;ã-aã-à"turnt" sem iroportância'

cá1ur. e prepará-los para o cumprinen-

9. Cuidar da Propaganda entre os quadros da cáIula
-1os Plenanente Pa?a o trabalho '

10. o secretário deve atribuir a cada tarefa o lugâr

8. Saber apoiar-Ee nos quadro§ da
to das suas tarefas.

de foÍ,na a rnobilizá -

que the comPete ' 
e

não agir sen p1ano.
0s di)tigentes devem considerar a situação no-seu coniunto' deterninar
de manei:'a correcta, "^";;ã;*;t;e;it, 

à tar:efa,centrál e a ordem da

;;";;;ã;-ã.-i.;uirt-'ó pu"u um perÍodo det'rminado'.
Ãfiiãà" ri"."*"r.,t. .sà--ã"ãi"ãó, actuando de naneira que sejam garan-

tidos os rêsultados Previstos '

11. Saber conbinar a responsabilidede individual con o fortalecimento da

dir'ecção cô l êctiva.

i2.EstudarcomafincoÔsProblenasaresolvêreêstimularo§quadrosao
estudô e a investlga!' profundallente'

13. Cuidar de todos os quadros dê forna a que o Comité se lnantenha coeso

e unido e possa narêhar ao nesmo passo'

14, Guardar-se da arrogância ê da vaidade'

I5. O sêcretário deve velar Para que exista una anpla 'lêmocracia 
no seio

da cá1u1a.

16. Reforçar a disciplina e a moral protetária'

t?, 0 secretário devê saber unir os velhos e os novos quadros'

tB. Tr"atar' de fortna adequada os quadros que coneteran e'ros'

19. Educar, formar e seleccionar un grande núner'o de quadros'

20. v91ar pela amizade e Pêlas bÔas relações entre todos Ôs menbros da

celu-La.

21. prestar contas do seu trabalho aos quadrÔs e aos 6rgãos superiores
do Partido.
Instituir na celula o sistema de relat6rio qr'rinzenal ' '
ê;l;ii;;: ";*";- ãà"i"Àrã àe cima e ao controlê dê baixo'


