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Reveste-se de grande significado para o nosso trabalho de direccãoprovação pela Ír nruurÃÕ oo courrÊ REGToNAL DE LrsBoa 
-aã-"ãi-;íI;;* 3fr"y?gãg. p.r*-g ryqyffi?_ gg cor-l:rÊ nscrom.â,l-óe 

-iiÉBõa-a"-sã;-;iil;a aprovaÇ3p pera II REUNIAC DO COMIIIE REGION.â,L DE LISBOA do seu planual (L977) 'ae oFENsrvA por,Írrca ue arçrÂ,o e passar de Lmediãto-ãelaboração drp pLANo oa acçÃo E rÀREFA cENTRAL para 
";-p;á;ilã"-eõ aias de Fevereíro-Março

A ofensLva polÍtica do Partido para conLínuar a ser vÍtotri,osa e'para obter plenamente os seus objectivos, que são a edífícação do parlf
do Comunlqtar deve assenLarr basear-se e ter sempre como Éússola, à -linha po!Ítica e ídeolôglca eaÍda do Congressp dã uezembro, ã" *á,r*d'ocumentos llistóricos e as.resoluções, dÍrectivas e oriántrçãã"-ãpi"-vadas no f plenum do Comité centràl.

Esses materiats preeísam de ser repet,idamente egtudados, profunda-
mente assLmilados e levados com consciência ã prática concrelr da Re-voluçãor-ên todas as organizaçõesr êrn todos os-domÍnLos do-irãfãrnãrqvgl"uciário, nas variadas frónLes de luta, e, pir"cip"rmàniã-ã;;à-guír fazer, aLra*ás dum trabalho porfiado,'Çue ãs"* fi"ú" pãiitiãã-u
êsses documentos, se transformem em acção dás massas, em büsso}a das
maÊsasr êÍr bandeiras de luta das massas.

A ofen-síva polÍtica visa transformar o nosso Movímento num Fartído
Comuni-st,a, P5etende enterrar todas as sobrevívências t ds manifestacões
: as concepções dum vasto cÍrcu].o de propaganda marxista-1eni"fãiã'*transforrna-Io num pod.erosor forte e bern f.igado ãs massas, num part,ido
Pro1etárrrc cle tipo" novo,

o mâs de JaneÍro já re'relou e os próximos 60 d.ias vão cornprovar asaltenações e as novaÉ mudanças em curso e no fim deste ano o nosso partidor.terl operado uma profunda t:ransformação polÍtica, ideoLógica e -orgaqizativa se o nosso pl.ano polÍtico Oe ãfenãj.va for'Ler,,ado óom êilto,ã prâtica das lutas e da*revorüção nâ r,ou"à à*giaõ.---
Certos camaradas diríEentes da nossa negíão aprovam de cruz todos

os planos, todos os objecLivos traçados, muítas vezês sem estarem dís-postos a levarem êsses planos ã prãtica, nern a lutar aL6 ao fÍm por aI
cançar os objectivos fixados, ê àecessarÍo mudar essa atitude fale ao-
trabalho do Fartido, ãs tarefas do parLído e à rrida do Fartírlo.
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O camarada trIAo rySÉ'IUi$t:.t,em urn ctraro ensinaffrento que todos os nossos

'tfrr.ecul;ar cegamenta ü.s direetiúaa" sem aB discutir nem .es efid
minar ã. Lua das condições reaiso'eis o eryo profundo da atití
d.e f,ormalista., d.itad.a inticamentà peLa noção'd.e 

-orgão superioí.
É .pree-i.ea,mente por culpa deçte -formaT,ism-o que d. Lin-ha ê a tãc
tiba d,o Part.id.o'não pubet,ant at,á' a.gÕya peneí*ar. profundamante-
na,§ ma,§sa§. Enecutalô cagq,mente e apavlen*ementa aam nenhuma ob
iecção as d.irectó»as dum orgã.o supàr,ior, significa nã,o d,§ esã
eutan x,eal'mentà, â'mesma a -maneitla 

mada- nantt de se opõr' a. g.'Las e de as sabote,r't, (Mao Tsetung, Cantra o Culbo do Litsro)

frata:se a.gora, depois da grands- vÍtôria,obtida na batalha do Or-
gão Central, ao atingír..' a object,i-vo de 800 conlos parâ a Campanha de
ttpundos do Povo para o"Jbrna1 da: Verdade", pôr plenamente em jogo to
das as nossas pol.rrcialidades e foiças ern'tãnsãã, pu,ra consegúii obEer
novas vitórias.

Trata-se de co:*npreender a fund.o os noÉsos nôvos nbject.ivos, compre
ender e assimíIar..â. essôncia do nosso novo Plano de aáção, tarefa àuã
tem de conreçarr prirmei.5o de que tudo, ngs membros do Comitê negional
passar aos áirigãntes do escãIão intermádÍo, que são ôs nôssos dirigen
tes dos ConceLhos, dos ConÍtês Loca'ís e dos Sectoresl pâssâÍ aos secrê
táríos das Côlutas de base e depois ã massa de memb;:osr aos simpatizan
tes, aos activístas, aos aderenLes.

,.:
,.:, . Trata-§e de nurn curto espaço d,e di as discut-'ir em deta1he o Plano de
ecção e fafefa Ceqtral, dc maneira a *oda a neEião compreender o seu
si§nifieado e decidir os firêtodosl os meiosr âs forrÀâ,§ â geguir em,câ-
da local- para a sua execução, '

. 'i'Trata-se de cad,a Concelho, orEanizaÇão ou Cêtula rêpresentada e di-
i','i. ":i:eêtamente' dirtgida,' pelo Comitê É.eçionàf enviar,os seuÉ plangs atê dia

.i 14"de Fevereiro]'.de Lodas.as orgarrizações do Partido na negião de 'Lis-
,, l' 6or.

.i;,
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O movimento <le adesão ao Far*iclo Comunista d.CIs TrabaLhadores Fortu
grrês9§ á a batalha d,e classe dos prôximos 60 dÍas de todo o Partido nã
xegi.ão de Í,isboa, ê o fio condutclii e unificador de todo o nosso ex6rci-
t.o proletârío, seja na cêIula da fâb::ica r rL& empresâr rrô l"ocal de tra-
balhor rro bairro r fr& freguesia, na vi"lar rú Sinclicat,on Írô clube ou na A
ssocíação tropula:: - fr a üwrca TAREtrA cilttrrAL NA Rt'GrÃa r)E LrsBaA. *

t§ós temos várias tarefas e frentes de Lut.ar Lernos mêsmê, de nos
empenhar em divers*s d.ornÍnj.os d.o trahalho revolucionârio, mas sô tentos
uma tarefa cerlt"nal, a este respeJ-tar o caffiârada MÂ.o T$ÉTüN6, ensinou -
no§:

"Não podem e*istiy,u §,o mesmo tempo* rsãyi,as tarefas eantyais
numã, sá r,e gião; arfi cada periarlo', sõ pod.e haüer, uÍila. *arofa
cantra!," ã quaL se juntem outras taràfa* dc sagunda a?,,t de
tey,ceiya ordem, Poy coytsequâneia, t;end.o em ean,ta a hiat6-
ria e ãs circunçtã.nci,as da Luta em eada legúão, a 'rlúspÕltsã
oeL geral des-sa regi,ã.o deua atribuir a cada l;ax,efa o l.uça.F
quê l.he conüén, e não agir sern plano, passando áuma tanefa.
a outra taxefa, à medi.da que as dírec*tluas Lha uã.o chegan-
do da di,r'ecção supar,.[or,, poi,s íse o daria Lugaz, a out.y,us í:a
ntas tttarefas cent.raistts conduaináo à cortfutão e ã. desor,'í
dam. Pot" seu T,ado n os ãngãoc supariores nã.o deueri atr"ibudt,,
a.ü rnâsmü 1;empo , mui.tas tare f as üü s otgani sfia É que íhe aão
çubov,dínadas, §am a.§ classificar seguido uma oidem de impo
vt.ã,ncia e urgâneia, e sem umü especiyicação de quaL detal
â "a eentral, p-ois r)sso desongani,xa o 'ty,alsa|ho d.e bais oyÇL
nismos e i".mpede quê 8e obt;enh* os.peswLtados preuistos eún
form* üs eo*d.ições hisl;õrieas e a.8 cúyr:uttstã.ncias existanz
t7r am eada regiã.oo Oa dirigantes á.eue.m cansidayay ã situa
ção nô geu e anjunto, detayminay, d.e manaiy,a eoyyt€,eta o eert:
tz'o.de grauid«de e a ordem da e*acuçãa do ty,ahaího pa,yü l,un
peniodo deter,minado, e apLiear fi.rmemente assG. decisão, d,cl
tuando de rnaneiya que sasam gã?arLtidôs üs rasuLtados pre
üt)strtstt.

O MAVTMENTA D§ MASSA T}E AÜE§ÃO Á,Ü pdfryTDO COIVIUNTSTA É CI FRUrO DO
C}NGRESS1 DA ?aNDAÇÃCIr e de Çuer em 26 de Dezembro não se reaJ.ízôu rna-is um CongressCI, nem na$ceu mais um partído, mas 'sím o partíd,o pcllÍt.t
co da classe operãriao o seu estado-maiora a sue vanqltarcla orqanizadaTa sua bandeira vermelha, a ünÍeã esperar:ça dos explcliad.os e oprímid.os*

chamâ-los ao Partído, trazê-Ios âo pa:iticlo, pir*ov*r * suâ ad,esão
ao PartÍdo ê a cÕnsequôncj.a de se terern ahert.o nàve"r e excel"ent,es condições côm a transfofmação do nosso MovimenLô em Fartído Comunist,a.
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CI MOVJ.ÍUlENTÜ DE MASSA ÜÊ: Aüil5Ã,Ü J1Ü PAfrlTÜÜ ÜCIMtii{TSTA E UM T"iOIlTIvIEN-
f0 FgIrA Nü CALOR üAS LUTAS" nãs üiyeves e nüs sàndícatos, nas bat^alhas
polÍtlcas e êcoltôrnícas, úÊrnôns"itrando pele nÕssa prãttca diária, {üe ínteresses de classe defenáemoso qr-18 ffi Part"j.cLo comünÍsta ê uma necessidã
de real da luta dos expJ"orados pã,::â_át sua lihertação e emanôipaÇão, c§
mo pâra as sufl.s l-utas e r:ej"vj.ndj-cêtÇôes j.nrediatas" tima táctica de luta,
uma tâctÍca, de classe, un"la táctíca-eie Partida á & condÍção de nunca a
bdndeinar &§ massas e ohte:: a *aqi*sãü ao seu trartàdo CoraunÍsta"

O $IÜVTMTIITO ÜE YIASSA Dfr AÜESi{.0 À.0 PARTTDÜ ÜOI"iÜi{TST'A É A REÜOLIIA
PALÍTT'CA DA §qII\ENYEÍRA DT 31" DIAS DE LUTA DA CÂIíPANí]ÍL DE IIEÜNDCIS DO PC
V0 PARA ü JCIÊNAL DA VERüAüil" 6 tradtrzir em l.t-gação #sses mr3ltiplos coô
tactos, apoio dispensadou carinho recehiclop #Õnfiânça manifestada nas
fâbricas, lojao, *lubesr Ê ri&,§ casas dos pohres da ôiaade e clos bair
rôs operârios"

A MAVTIUIENTA D'i! I,IA§SA NE ADilSÃO 14.0 -J:,ARYiÜA CÜ$IIJi'ÍÍSYA, fr A PORTA A-
BEfrrA A?s HaMgNS s Ãs wur,xr:ttrs ArANÇAüü; DA cLAssil üpERÃRrA que preci-
sam de uma dj-recçã.* parâ as sila,Í; Lutas, dê t,,:rdo ô quê hlâ de rnaÍs abne-
gador prestigiado, fÍ"rrne entre a classe ,e disposto a comhater pel-a
causa do Comunísm* e da )-ibcrt.ação dos proletários

A T,IAVIMtrNTO DE MAS§A DE ADgSÃ,C AÜ ?ART'TDCI ÇOM'JNTSTA 'É UILA LUT{
PELA DE§AGREGAÇÃ.ü D0 üpAR'.I',tJNrSÍv10, üü REVÍS"TúNIS14ü § Ií81*frEVISÍ0NÍ5M0,
Tsolados e desmascaraclr:s corno $unca a::tesi esses t'par*.idos hurgueses
parâ operãrios" perderarn e gerdem cada vez mais j-nf1uência entre as §4
ssa§. Estão reunÍdas ccndj.ções flara ch;.,m.ar &6 nosso seior elernentos
porventurâ iluCid.os pe3-a denragogía * pÊIâs h.rapaças áesges destacamen-
tos infiltx'ados nô seiÕ do Povo, par*icr.rlarmente elementos enganados e
que agora se afastam dos GDiII'-Llilp*FCI] {It} r dr: partido de SarreÍri
nhas Cunhal, do g:artidu dÍto s*cíaiÍsta e de out,ros eqrupantentos reac-
cionáríos.

O MOVTMENTA üE MASSA ÜE ADESÍÜ AÜ PAR:I'TDi} COMÜN STA VTSA CR].AR
CCINSOL-{DAR UI,IA LARGA BASí! Ü§ IíASSAS"

Emb*ra sendo um Parti.d,* Comunjsia úe tlp,* tlÕvor Q1J.ê d.eve per§eve-
rar o seu carâcter de vangr-rarc1a, e não.um;partíclo de tôdos às operá
rj.os ou de todo Õ P$vü" , qo* nãú d*v* .hransS.gir Be exigância -das qüaII
dades avançadas do niilj-tante cornunÍmLa e akrastarclar côm cri"têrios CIpo{
tunist,as e J-iberals o íngr*sso na* rlÕ.çsas fÍleiras,

são se trata de pôr d.entrCI r$r: trarLi.do, os míLi:ar:es de homen§ Ê

rnulheres Eue nÇs apoi"ãnro qi.t* n,nc respeàtam, que admi.ram a nossa firme-
za n& l-uta c eue est.ão dispnst*s â pi:*sta"r eur cer'{;os monlentos e em cer-
tãs condÍções uma ajuda inestimavel ac: Parti"do,

Trata*se d.e mant,er ligados ar nás essút poderosa. f r:rça, c;üe são es-
ses milhares de ade::enteso at.ravãs do,}ornal, rias ççnLribuições que se
dispõem a da.r, do cluhs e dg baÍrr:a, elo trabalho sindical na oficina,
da agitação no mercado, d.e Lada a espêcie de apoios que prê§tamf das
denüncÍas na fáhricau dê farma que esses honiens e mulheres estejam serÍl
pre ligados ao Fartiáo, não sá "pefo seu proffrâm&r nela sua ideãlogj-a*
à pela sua bandei:a, mas pela. o::ganiraÇão, p*1,a sua tâctica, pela §ua
vida díãria de lutaâ

Trata-se de matterializar de forma organizada o apoío expre§§o em

voüos e em ôut.ras real-izações de rÍ.l&ssae e ions*i-ídã-l"ci e prirrcipaS-men-
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te imprimir uma
Iidar uma larga

A MAVTMENYO
L0 vrva, MÉr7D7s
Nü SSE TI,IPOR'!ÃNTE

*orrente ao redor das no§sa$, fil-eíras - Criâr ê ConSÔ-
base de massas para o Partido.

Dil MASSA frE,ADilSÃA AO PART"IAÜ CCMANÍSTA EXIGE ÜII'I ESTI
REVOLÜCÍONÃ,RTOS ADESÜADOST ÍN TCIATÍVA E frTNAMTSMO
TRdBALilA

Cada milit,ante, cadâ cêl"uta, cada üomitê, cada orgnnizãção deve
empenhar-§e a fundo, pôr plenamentei em acção todes as 6uas potenciali-
dades, discutir e estabel"ecer o seu pl.ano de adeeoes e como o fazer .

Os mêtodôs correctosr um estilo vivo e umâ grande iniciativa são
cond,ições-indispensaveis para obter exitos nestâ grande batalha p§Ia
organizaÇão. depois de estar cornprêendido os objectivos, a importãncia,
o . alcance e ô signif icado de, .de,sensadear esse vi'gorosa movi4ento de a-
áe"ãã-.ã* *iÍirãi;;-;;-;;ã"ã-p*i[id; a;""isra. ' ' ;"" "j'

No projecto de Plano Gerat para a Ofensiva polítj.ca na Regl"ão -d*Lisboar o Comitê Permanente âprovÕu na sua ÍI Reunião, conseguir atê
ao nês de Maío,ínc1usi.rê, 4.00CI adesões aô jovêm Partido,ComunÍsta.

ffi. F&ffiffiffi ffiffi TffiEE!ÂLHO §ITIITCAL
@ ffiffi&#Ym@ ElE (}I?AIíTDAI,E.I,O

e$@sffiffi rmAB^LÉ{o
ffiBrsTr&ffi es EWr/[§SÂ§

Existenr" . nCI Distrito de Lishoa 86 sindÍcatos, Çüê totalizam
793"434 trabalhadores sÍndícalieados, destes, 56 estão fíliados::na In-
tersindícal socía1-fascista, o que cCIrrespônde a 687"L75. trabalhadores
(86r68) e fora da central- social-fascísta 106.259 trabalhadores
(13,48).

No Projecto de Plano Geral pâra a ofensiva polÍtica do Partidor o
trabalho sindical, a clrgranieação-dos sindicatos, a consolidaçãoi clas pg
sições sindÍcais e a luta contra o revisiq+ismo no movimenbo sindicalr
asáume urn papel decj.sj.vo na edificação do nosso jovem Partido Comunis-
ta, na trãnáformação do cÍrculcl em-Partido marxista*leninl"star'na ca-
pacídad.e rle inf tr.tenciar e dirígir as grandes massas operárias ,e'i t,raba-
thadoras da capít,a}.

No Projecto de Plano Geral concentra-se forças êm somênte 35 dos
86 sindicatos existentes na Região de Lj-sboa, que no entantor Çotali-
zam 719.043 (g0r6,t) dos operâíi.os e trabalhadáres nos'§indica{os.

No trabalho sindical nos próximos 60 d.ías devemos centrar eqfor
çgs no;,seguintes campos d.e acluaÇão, preparar com entusíasmo os'C0:
úÉctrvos DE ÀcrrvrsrÀs srunrcArs á trabathan eom afinco na prepafação
dA T CONFERÊNCIA SINDICAL DO PARTIDO.
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T?MAR EM MÃ,üS r1DA A C1NTRATAçÃA COLr:CrrVA D1S 3§ SÍNDrCA,r?S

PARTTCÍPAR EM TODA§ AS, ELEÍÇÕES STNDTCAÍS NOS 35 SIN.DICATOS

PARY Í c ÍPAR EM r aDA A v Í DA s ÍN D Íc AL' 
1:r' "#12.n1fr2 rrZí?"'0fr;ix!:íi.r'"

. diã,ria do Síndicato )

RfrFlRÇAR A N0ssA twrnuÊwcra Nos 36 srNDrcAT0s pRÍNCÍpArs

'' consalidando oa nricleos eai,,atentes e eancentyand,c forças
nos Sindicat.o s oper,ã.r,ios

A AcrrvÍDADE srNDrcAL É a cENrRa DE GRAVÍDADE DAS cÉt"üLAS DA§
rÃ,parcns, EMFRESAS E lurRls LocAÍs DE TRABALHI

4,

rü.

§i,ryd. TEXTSIS, LANIFICIOS TVESTU.fi,RIO

sínd. coNsTRuçÃo crv:a
§ind. gaNcÂ,nIo§ D0 sul, e ll_has
Sind. TEITEFONISTAS DE LISBOA

§ind. coRREro§ E ?ELECOMUNTCAÇõES

Sind. T'ERROVÍÁRIo§ DCI CENTRo

SiNd. ESCRIIÓRIOS DE LISBOÀ
,Sind. FUNÇÃ0 PÚeÍ,fca - Zona Sul
sind. cüMÉRClo DE LTSBOA

sind. RoDovIÁnros
§ind.. §nÁrtcos
Sind". IND. HOTELEIRA

SINd. INd:' ê COMÉRCIO T'ARMÀCÊUTICOS
,

§indr ADMINI§TRÃTIVOS M. M. A.PESCAS

§ind. SÉGUROS DO §üL
':

Slnd. ENFEH"MEIROS DO SUL

Sind. GÂRAGENS

Sind. MADEIRAS
:

Sind. PROFE§SORES

sild. rÉcNrc0s DE DESENIíO

Sind. TUL

Sind.. IND. DOÇARIA DE LISBOA

§it'rd. CELULOSE E PABEL

930 àrabalhadores
000 trabalhad^ores
305 trabaLhadores
ô00 trabalhadores
088 trabalhadores
482 trabalhadores
000 trabalhadores
000 trabalhadores
1"00 trabalhadores
000 trabalhadores
035 trabalhadores
459 trabaLhadores
000 trabalhadores
314 trabalhadores
000 trabalhadores
000 " trabalhadores

.. :i: '

318 trabalhadores
000 trabalhadores
000 trabalhadores

900 trabalhadorês
605 trabalhadores
200 trabalhadores
761 trabalhadores
000 trabalhadores

OS 35 SINDICATOS PRINCIPAIS PO PLAI{O
§iNd. METALÚRGTCO§

§ind. ELACTRICISTAS DO SUL

Sind. QUIMICOS DO CENTROI llhas e
Centro e SUI

Moagens
22.

do SuL 32.
74,
.33.

B.

sNTcr L7.
13.

- 55.
55.
7ô,
2r.
1r.
55.
I0;'
13'
10.
I3.
16"

8.

23.
g.

4.
4'
4.

68. 635 trabatrhadores
35. 000 trabalhadores
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sind. cERÂI,lIc.â.

SÍnd. PANIFTCÀÇÃ.O

§ind. TOGUEIRO§ MÂR E TERRA

Sind. TRÀBALrMoonns or IMPRENSA
, i'

Sind. MESTR.&.NÇA E MARTNHAGEM

§lnd. 'ÍORNALI§TAS
§ind. AJUDAI,{fE§,PRA.TfCÀNTES E DESPACHANT.
Sind. ACT. cINEMATüGR.firIcÃ.

7. 370 trabalhadores
5" L32 trabalhadores
4. 000 trabalhadores
3. 014 trabalhadores
3. 000 trabalhadores
1;000 trabalhadores
2, 395 trabalhad,ores
5. 000 t,rabaLhadores

Definida a YAREFA 7ENTRAL para Fevereiro-Março - MovrMENro DE MAssADE ADEsÃo Ao pÀRfrDo coittuúrsre estaberecidó o cENrRT DE GRA\TDADEdo nosso trabalho revolucionâiio *;;;;-;" masEras -o TRABaLHo srNDrcALimporta agora deter-mo-noã na tarefa da organizaçãorou sejaronde coJv|ENYRAR FaRÇAs na ofensiva politica .-r,. .áiit;;õã;'ã; parrido comuni,sta?
Devemos centrar. fotç1l !?" 100 GRANDES I'ÁBRTCAS .E EMPRESA§ do plano eseguir nos próximos-60 dias,as seguintes orient"õaãn-ra* forma, a içara Bandeira vermelha do Partido cãrãunistã ao* traÊàr[adores portuguesesentre a classe operáriarforça principar ná npiriãaÇÃ"-Do pARTrDo.

7, PRÜMOVER ENTRE CIS OPEfrAfrTAS 'IO MAVTMENTO DÊ ADESÃA
AO PARTIDO. COI'TUN.TSTA I' - l. OOO ADESõES NA,S 1.OO
GRANDES FÃBRÍIAS EM Eeueyni"o-wà"à2,-

RTALTZAR DENI;NCIAS SÍSTEMÃ TCAS DAS MEDTDAS ANTI-APERÃ'RTAS DO GaVERNO, DE MANEIRA A TSCILAR OS PARTÍDaS 
_

BURGUE§ES E GANIIAK A APOTA DA GRANDE UASSA,

rOMAfr A CABEÇA DA LUTA PELOS CONTRAYOS COLECTÍVAS

FAZER- DA' AC,ITVIDADE SÍNDICAL O EIxO DO TRABALÍIO DENTRoDA ÍÃ,BRrcA 0u EMqRESA (dv, a torlas a,B aisembleiae " i*todas as sem,naÉ ao sínd.'ícato, organizar o8 de't,egad.ossindícaia, conqwístat, o mâxímá i;írã"á-á) anlegadás ,indicais pa.ra o nossa paytid.o Comuni..sta,

O STCNyTÃ.AÍO DA CÉLULA É O NgSPAfiSÃVEL PELA DTRECÇÃOpRÍ,r ÍcA D0 TRABALHa srND rcAL- NÀ- 
"iA'i,aVla'.

OS ÇAMryÉS OT CONCEí,H7, DEVEM ELES PNôPNrOS, \AMAR EMMÃls, A DÍREcÇÃ.0, covrzlrs t oncÁwrziçr;- DÁ's àn'a'u'isV"rÃANÍCNS E EI,T.PRE SAS DO CONCELHO

a)

2

4.

§,

Iç,trI Â BAIUI,EISAÂ WESUIUIELHA
TTAS IOG, (ITTAHI,ES rÁM$ilTCAS...E
EtnPrlE§Â§ D,[ REI(âIÂ«T ['E LTSB(,,I

o.



6

7,

B.

9,

'L0,

DEVE CONSTTTAÍR-ífr IISECRETARTADOS DA CÉNUNAU WAS TÃ.
BfrTCAS E EI{PRÊSAS UEET,AT TVAMENTE CONSOLÍDADASII E E§
PAÇAR A aruwrÃo pmwÃnra DA cÉnuru, '

DEVE 0 CaUruÉ ng C7NCELÍ\TrCOUruÉ L1CA\,"au 0 ffiCngrÃata
cinum DA,R utdA IRANDE rupoarÃ.wctn Ã pasplaAçÃa DAS

ffiuwtÕss s Ã apnovaÇÃ.0 Dos pLANas DE rRABaLItl DA cÉr,uad.

prcA twsrrvuÍ»a E sag A oraecçio oa SECRETARTADa D0 c0
aru§ REITzNAL A ,,Rsuuti.o D0s svcRsrÃntos DAS. 100 cae"Í
ngs rÃanÍcAs E EMpRssAs DA nuçrÃo'DE LÍIBzA.

rRAI:AR A BATALHA DA oncnurzaÇÃ.0 colSoLTDAR As cÉr"ur,ns; oovsrruurr as cÉnuLAS - s bnocüRAR pôn os pÉ uos paó'
xrMls 60 DÍAS, uu xücrta 0ü uM ÇltirAcra IúAS 100 zRANDES
pÃantcA,s E EMyRESAS DA nnctã,0 DE LÍsBlA qug ?IN:ENTRAM
MAÍS DE 2OA,AOO YRABALHADORE§.

A§ ÍOO GRANNE§ TÁgMffiÂS E EMPRESAS.-'
p'it' DA REGIAC ME UStsOA ,li§ I

i. .l

IND METALURGICA ( Pesada e tigeira )

rr:unrçÃ,o DE oETRAS

UTIC

CORA}IE

qGMA

G.MOTORS

C. SANTOS

J. J. G0r\ÇALVES
'ocMg

PREVIDENTE

cIlil
ruxorçÃo Dors-PoRros

*

*.
*
*
*
*
,c

*
*
*
*
*

SORETAME
' l' I rl
COMETNA

FORD'''i ' r'

MES§A

DÀTSUN

rirpôr.,rro
cuÉnrlu
t'Nt{At

PROGRESSO

INTENTO

FET

COMPORTEL

laecue

TR§TTLARIA

BAPTI§TA RUSSO

LU§O.ITALIA*{A
voLvc
ACTA

MEVÍL

ruBp
PRESMALI

IMETRA

FOC

NITRATOS

DYRÚP

TTTAN

P.COLÔNIAS

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IND. OUIMiCA

PETROQUIMICA

§ONADEL

soDA pÕvoa

s.N. segõps

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

sÀcoR

LEVER

PEREIRA E ÊRTTO

FIIvTA



I
4 TtrtAU&M & ffi&ffi&E-MA ffi@ PEffiEWEMTO

IHTEGmÂ&- m@ "§omro&ü- ffi@ P&mrIElo
- Persístír na apliea'ção integtaL das fESE§ S7BRE A IMPRENSA

DO PARIPÍDA,

CENTRAR ESFORçOS. NO PAGAMENTO TNTEGRAÍ, DO JORNAL, TAREFA A

CABO DO DEPAfrTAMENYO DO LUTA POPULAR.

ESTTMULAR, DAR REÍ,EVO, ARGANÍZAR OS CORRESPOÍTDENTES DA ,ÍOR
NAL COI,IUNTSTA CIPERÃRTb : :

. ALARGÃR A R\DE ÍIIIÍNTERRUPTAI|ENTE MAS CONCENTRANDO ESFORçOS
NÜT,IA DÍ§TRTBÜTÇÃ.A ADESUADA DOS 2.400 ,TARNAÍS RgCEBTNOS DTÃ
RÍAI\íEIITE, TAR?FA A CABO DO DEPARTAfuÍEIITA DO LUTA PAP{JLAR._

PERSTSTÍR NO GRANDE ESPÍRÍTA DA CAMPANITA DE IIEUNDO§ DO PA'
VA PARA O ,ÍORNAL DA VERDANE'I E ORGANÍZAR REüULARMENTE T
VENDA I,LILITANTE ea.ad, d, cqsa,, nas Tua,s e Locais .de pasgi*-,
gem e bancae fínae (semanaí,s)rtarefa a ed,!'1go (pLanifieaç'ãd
do Departameml;a do L\IYA PAPULAR.

?btev e*itos na Campanha do assinante, saber Ligã-La ã Cay
panha doa Aderent,es.

?rganiaan desde a eáLula da baeet ao Depantamento da,r,'{,U{A
p2pUf,AR uma eontabili,dade yeal dae uendas diãv'iae do Jor' -
nal(taref,a a ca.rago do Departamento do LUYA PAPULAR).

Cuidar das questões matev,iais da d.istribuição diã,r'ia do
,í ornal . 

:;.;:
Realízar reuníões de quadros, §êmpv,€ que seia oçtortunor"dos
diuereos escalões " pa,rd. . P§RSÍSf ÍR N0 PAGAMENT1 INTEGRAL 'reuniõee sob a direbção conjunta do Seeretariado do Cami.tá
RegionaTlDepartamento do LttfA P?PULAR 

,

!' IlEAE.Tffi&Eq &#ME'W&ffiY& ffi&WBPEM $dA
IIE Pffiil@Peffi&Eqüffi& m@ P&ffiPY§m@

- Real,izsl, nos pnôaimas 60 d.ias 2 má'dios eomíci.oe natVegião de
:.:1 ILisboa"

ReaLizay 2 grandes campanhas muya'ís de pín*uras-em toda a Re-
gião de Lisboa-aceycd. do Pat'tido

tntens't,J'tcd,r q, propa,gand.a das CáLuías de baee do Partído nos
Locads de trabalho.



I

eiao íoeal para a edificaçã,o do

acertada a Reunião Plenãría do Con
§ecre tariad.o C one eíhr)o .

concelhos á a direcção g't.obal do
e objectiuoe pa,rd, a,8 suas aebioida-
Plano Regional.

'Prepanar" de acoydo eom d. oportunidade os Plenãrios do Con
oelha.

O*ganiaar em tod.aa aê cãLuias e camitâs o estud.o d.os nate
riaís do Congrasso e do I Plenum do Camitá CentyaL

Saber eambinar de fornacelho com d,B tarefas da

A tarefa prineipal dos
trabaT,ho, ter um plano
des e subordinay-se a,o

uM wffiNTO &ü@WS E ffi§frH WeRREm
AS N@SSEffi E}ELffiGAGOM$

0 üento no'úo da tdi.fieação do Parti.do nas de'l,egaçõea da
Região de Lt)sboa.

0 oento nooo da conseroação e manutenção d.as deLegações
da Ragião da Lisboa

0 oent.o nooo d.o aaseio e d.a diseiplina Comunista nas de
Legações da Região de Lísboa

0 uento not)o d.a eolicítud.e eom as müsla.s e os camarad.as
na.s delegações na Região de Lisboa

0 oento noúo da seguyq,fiça. e da oigilã,ncia nas delega
ções da Região áe íistoa
Realizar z,euniães peri6dícas eom todas oe eamaradas
que trabaT,ham no aparelLto Legal do Par*ida

PLAIIO DE ACÇAO E TAREr'À CENTRÀL
A?ROVADA NA II REÜI{T.Ã,O DO

COMITÉ 'REGICNAL DE LI§BOA,

nos dias 2 e 3 de Fevereiro de L977

6 SÂBEI3 ÂP()tAIe-tSE roA M&§@mIÂ IIOS
QUNE'FAOS H EEIXFHGATA F(}FUTE§
oEilGÂrulgAcÔmg G@msGH[-s{[As

- A direcção ConceTh,ía â o
Partido.

Lisboa, 3 de FevereLro de L977


