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-o ?1âno
As nossas tropas no concelho §ão combatiYa§' têrn uma grande ex-

oeriência da luta de "fa"ããi;-ãá"-à" 
cqr.bates dós próxinos 

',leÊeqpoIí;;i;;;- ã.;;"ivo a para a Revoiuqão Porruguesa,-vão exigir uma firme-
;;"á;-;.; ";-ila - 

á iàc iptina 
- 
vàrd àd e iramení" . 

prole tária de molce a 0u-

íÍr"sen"n lrnrôçlõ-lÃ§-ú,q.ss,{é, 
- 

ãond i çã9 tnaisnelláy91 para derender
a Revol-ução Portuguesa " .-ãiá"=u opérárla dos-desígnios da burguesiê

i"-ã"i-ãà"j""tà, ãpoetaoa eÃ-impôr à sua solução por todo§ os mêiÔs'

A solução burguesa !,u a solução 9!:t41ii l?Ii^' crise; o

.ô .lâ ditadura da burguee.Ia, dos grandes mcnopólLos naclollais
i;#"i;;;;-;; ;"p;;;;;à;i;é"io dã avanço das massas populares
profündameíto da ãctual meta da Revolução'

nos6o Plar1o coícelhio deve orientar-se para a ?REPÂRAÇÃO iÀS
;iiEiúa-;..; os d.iros combates que se ãvizinham' como de'[ine
do Comité Regional de Lisboa'

refor-
no a-

Não há meios texooê: ou a ÊevoIução ou a contra-revolução'E se--

1âoualforafolmacomoestaseapregente.Eignif.icarasempreumau
üá"iã*ã"- *i"É.1à, ào a"""mp"ego1 dã fonel da repressão sobre o povo'

ô nsrtido dito socialisra cont-inua a cumprir o papel de decre -
tar." ààãia.u neceseárias para o reforço do grande capital prlvaoo
;1;;";;;i;;, ;;;;-á-;;i;"ilã.ou oo" interesães das superpotênciaa
À.irÀneeiras.'sãiarn elas o Ímperlalisrno americano ' o soGial-inperia-
i;;;;-7;;i;ió"iiià "orriéti"o 

ãu o i-rcrper:.alismo eurtj+8dr--Pel+ 'éseo-. €e

;;;;t- ;; -;;;;rnó prótegrao peros graades partÍdos da burguesla'para
;;-;-";á Eápá- Jã*ã 

"tá 
tIã" pã""" mãl'hor ilúdir.as massas' !?tli:t]:{

mente a pequena burgue§ia, a aceitar essas medidas e a apola--Las'Mas
o "eu 

papeÍ de lacaio do grande capital nacional e-estrange1"Y..::'?
a chegàr'ao fim: decretar-as medidas é uma coisa; faze-Las ap-Llcar e

uma outfa bem d iferente .

Para es§a tarefa preparam-§e os grandes partidos da burguesia'-
."p."ã""i*ii" oirect"à dãs interesseã passados e futuros dos-impaÍia
rlimos. o Dartido dito sociali§ta e a c1a§de que representa não po-
dem fázer ãndar a história, mas §et arraslados por ele'

o nosso ?artido é o único que representa na nossa pátria os ve.1

dadeiro€ interesses alos -trabalhadures portugueses, o unlco 9ue esra
Jn condiçiles de nobillzar, educar e-organizar a classe operaraa e o

povo e cónduz1-1o na §enda do §cciallsmo-e do comuÍrls4o':E se 9:9s-
Ào Partido não c conseguiT fàzei; a Revolução sofrera rudes goLpÊs'
Pesada tarefa oue rqeai sobre toáos os milita-ntês corerüiÊtaé', parti-
cularnente na riossa pátria onde o revisionismo e o oportunismo u§u -
fruem ainda de uma giande influêncla e'hegemonia sobre c movimento
operário e popular. -

ÀJU!AR

r§os DE

À cr,AssE oPnRÁlrA E OS TRABÀrJHlnoREs À FÀZEREM 0 3AlÂNÇ0 ,n ,
EXIERIÊ1{CIÀS. }NNUNOIAX. S!US

lN.IMIGO

GRA§'IS IUTÀS, SINTEIIZÀR. ÀS EXPERIE]'ICIÀ§. !.8JN UN U-tÂT{ U§ §JJUD

S. CONQUISTÁ.IÀ PAiA A ÚNICÂ DIRECÇÃO QUN A CONNUZ]RÁ À YITG

RlA - À NOSSA DIBXCÇÃO PEOTETÁRrÂr

Ás massas DoDulales
dâ vida. o seu iiirro é o
de fome e miséria. Mas as
zarem esgag experiências
para a sua lutà que há-de

aúrêndem of ülciDalmente
livro de ãacrificios, de
na6s&s são incapazes de

e condensá-1as en noYas
ser T itoriosa.

na exDeíiência dura
aerràtae e Yitória6,
por si sós einteti

ldeias e orie.nt4ões



Esse papel cabe sô seu partido Ccmunista, à sua vangLtarda orga_nizada. Ájudar a clâss-ê a compreendê; ;;-i;";;";o;, a retixar as 1ié--çôes para cor.riair oE er
' do no seu selo p'"ovoca. 

ros e os desvios que o oportunismo otgantàà-

os ataques oe envergad.lr"ê qi^e a-b rrguesia tem vlndo a desencadear nas terras, nas fábriàas, aos órgâos ;;';;;t,;,i; popu-Lar, mesoro às
,ouqas.liberdades que uma denocraôia burguesâ tolerá, d"lrur-"" a""uo
cialr0ente à traição re]/isi.onista que afaÀtou e desyiou as messas poi
pulares da tonada do poder.

Nenhuma eonquista pode sêr ccnscLloada e garanLida seú a tomada
do poder pelos operários e eámponeses. A classe operária teo de com-preender.esta qu€§t-ão essenoial. !aIE a Revolução é compreend er-. gue o

A P RoSUliDrUl Sil,. 11ÊÍlZÁS

seu inimigo prig.!ipal é o 'reviáióíj,Áno.

i-=-=--- Ó,Nos50 pLANo' cCINcELHlO
ÍA c0NSolIDAcÃo DE ToDÂ a oRc_Al,rrza-

Çtr0 NA REGIÀO nE LIJBOA é Ultrr otR_ecrrva
SAÍDA 

'A 
I CJNFERÊNC]A DA ORCÂNIZAÇÃO RE

GTONAI Di LISBOÀí.

é um mcvimento fê itô

'IA CONSOLINAÇÃO DE TJ'A A ORGANIZÂ-
çÁ0 É {c A-tRAx- st cou FIR}IEZA À ROCHA Dn
CRA,\ITJ QUJ L A C1ASSE OPERí.RIA i À TER
RA, QIIE SÀO AS MASSAS POPUI.ÀRES .

.{ ir,:c-lprcÁÇÍo:
A consolidação implica o reforqo do centraLisno,":a pàrtir de eima e de 'rcj-na para baj.xo'r.

B ÀIVOS DA REC T IF 1cAÇÃo I

A consclid ação

- Âs tendências nefastas que'proliferam em algueas orgatizaçõese ceiu-Ias;
- As nênjfestaÇões da linha do reneqado C.t"espo:
- A linha e ideologia burguesa nos õrgãos de direcção;
- Âs concepções e sobrevivências do cÍrculo oe propagánda,

de toda a organização no ccncelho quer dizer:
do ccntrolo sobre loda a vida dss célulss. orsaniza -quadros - r"ercfço do cJI\TRA.LISMO DEMOCRÁTIô0. -

- 1.-,§efgrqir
" çôes e

- Verificação dcs planos traçados e sua aplicação.
-- Prestação de contâs e balaneos p.eriódicos.
- Aplicação dos ESTATUioS.

- Intenslficação da discipllna de partido e. ccmbate às concep-
-- §õêe-demoe].at-ls tas e f€ga1i,6.ta€.,, - ..

- Reforgc do espírito de partido e educaçâo ccmunista dos qua -dros.

À consôlidação é ainda EIEvAn.o NÍIrEt IE Tonos os oRcANIsMos ,IRIGEN] . 
TBS DO CONCEI}Io.

E PRroÊITARÍÁMINTE: ú lpvAR A[É Ao FrM.A coNsotrDAÇÃo DA Nos§A Dr_
RECçÀo CoNCELH1A. nó pfincjpal do aparelho parti
oário oo c^n.el ho.
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E PÀRTICUIARIfENTE r A FJVOLUCTONARIZAÇÃJ DOS I,ÍÉTÜDOq NE D]RECÇÃO EX]S
TENTNS NO SEChETAX I A'O !O CiJMITE DO CONCEI,dO QUE
ENTÊOU Ntn[A FÀSE nE CÂ]{PÀNHÀ PEtrA APIrCÀçÃO VrTo-
RIOSA DO P LAI\O.

Existea muitos probfemas no concelho. Agravaram-se algunsr pa-saaram
a efistir outros, situação que se deye reportar inteiranente à linha
dlreitista e anti-Partido que tem presidido na dlrecção co11ôe1hia,

U"ge encontrar um método para avanear, para resolver os probfemas. 0
Plãno do comíEé Regional àá a seguinte orientação que deve ser segui
da em todo o Partido nc concelho:

Para que se resolvam cs problemas eristentes
que se rectifiquen os mátooos, se combata a
tulacionista do renegado Cresoo e se definam
us elementos mais avánçados pàra realizar aí
da e assim auâstar os mâis âtrazados.

' A56 COMPONENTESTÁSrCaS DA RECTTFTCAÇÃO

NO CONCELHO DE LISBOA

6. O SECRETARIÀ'O NO COMITÍ NO CONCTIHO

no coocelho á preci so
11nha oporturlista e capi
as componentes e os se-
uD trabalho de vanguar-

As Lutos

As Componhos-

0 Plano assenta
tem condicõês dê
gaaizará iod c o

OS SectoreS-

INTERWNCIoNADAS; IUTA CoNIBA Âs
IUTÀ CONTRA À CÀRXSIÍÂ NX VI'À

DESocuPÀçÕEs 
I

eÍír 21

LUTA POPULAX - passar de 169? para 2r1a aú I
setembroi oRCANlZÂçÃ0 nE Y' nos AIEREIÍTES N0 iCONCELHO. I

organizações do Partldo no concelho onde exis-
zar um trabalho ava!çado, quê a reallzar-se or
o no concelho.

BÁxcÁRros; EUNcloNÁRros PÚBtrcosr PREVIDÊNcÍA I
SEGúROS; rú-a.nrNU MERCAUTE, I

real i
Part id

Ã§-Íreslôs ios - I ffi $lt i,3*+T31,'*Yi}ta,fi 
Hf 

o^,*33À 
.'ur,tur 

; sra 
I
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As {úbrrcqs -- I mlRS 
; c8t8*iiÀ.'o'o'' 

EFAcxc i c's-{Nros ; ronru 
}

0s comitds locars reol,rrrÉ Loclt Dr .tlcÂtttma; col,trrÉ loclr lo
l_qr..4r_o_;. cottt,É i,oc q_r, Do.AL[o -?r]IA'

Estas 2J orgêniEações oever4 el,abolq,f os seus plalos, até ao oia J de

Ãsásio, 
- 
ten;'à erà ionta q"" 1"iÃ'-ãâ61á= z3 o.gáur,dç'aes' do ôoncelho de

iíuuoa'q"a devên estar ria valguarda, e iTão pnxãrlela-'re§ tart e ?arte
oo partido mais atrasada. Na ãlaboração dos plano§' qada organização
deve ter em conta os objectiYos da consolldação e.definir para o §eu
trabalho prioridaoes e a ,sua tare-fa eentra'l .

CO|,|SOLID/-\R E DlRlGll? A. l-UTAS D/rS MASSÀS
Não se pode't consolidar todas a6 no6sas organizaqões se-não §e.

aplicâr com firraeza-e-dec.isãq a dlrectiva do comité CentÍal de que de
vãmos lutar por ou§,tn-ÉnR-A ilRncÇÍo:

ÀS ] CRANDES LUTAS NO CONCTT;]O SÀO PRIORITÁR]AS' EXIGEM PIANOS -
EspEcÍFrcos e Itíwt- cotcri,sro E REQUEREM PLANoS coNCRETos DE cAnA cE
IUIA I ORCÀNISMO.

'-' - -*,s- lrrte rvencgonqdos
. ,e lroed iato
gão dlrecta desta
grâJrd e s êmpresas

o Secretariado do
frente de lu'ta.

comi!é do concelho assume a
Acçãc directa dg Se cretariad o

CoI]issão do
a actüar com

Conce tho
um pLano

d irec
úas

Dârâidl
à elabo

i-
n

rigir
rar na

criação de uma forte e combatlva
esta frente de luta, que paseara
base do anteriormente feitc,

Lr-rto conirq os desocupoçoes
CriaÇão de uma Comissãc do Partldo para o

diriglr esta frente de luta com a seguinte
Coacelho de llsboa

const itulção r
;Pê

PxDRo -Secretariado do Comitó do Concelho
nocÉnrO -do Baiffo de chefas

Estuoo apro-[undaoo da s-itLIaQão a nÍvpr conce]hio e elaboração de uE
plano especifico para o concelho para esra fronte.-de :1uta dentro de
15 dias,
cRrAÇÃo DE lItEDrATo D.E colílssõES
CHELAS, REIOCIO, 3OÂV]STÀ, HORTÀ

Nuna 2efase - CRIÀR UMÀ COMTSSÃ0'

PÀRA À túOBIllZAqÃO nÀS M.ÂSSAS: Reali?ar §essões§êl esslaiecimen
to naqueles bairros ó noutros onde exi6taüi ocüpações, prcmovidas pe:
1as Comissões de iuta ou pelo Partido..

F OA.LIZS.R Ú]\,1A SESSÀO PúB LICÀ .PAEA TODJô OS OCUPANTES I'IO CCTICT\,,U0

}N IU{A NX OCÚPANTNS
N0',,r4.

TE OCUPÀI{TÍS A NÍ]TEI

,OS BAIRROS D'

colicxrJlro.

coNvocADA poR ESSA coMrssÃo rn rutA cot{cErJtrA,
EDrÇÃc nE L'tÍ BolxrrxÍ Dx lurÀ C0NTR-À Às DESocupÂ ÕES.
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Lutg contro o corestio
Urganj. zar as nulheres trabalhadoras
Reallzar sessões de e sclarc cimelrto

de mulheres ou pelo Partido.
[rsbalho a-
de Í,isboa.

ELEVI\R O NIVEL

nos bairros e frleguesias.
convocadas pelas cooi.ssões

ser dirigldo peLo coúité das Mulheres psra coíc elho

- do comité do

- da PreÍrÍdência
- de Mârvila

concelhoI BEATHIZ
I suz-irN,q.
I

lPArRrclA

Realizar leunj.ões de quadros de nlrecção pata estüdo de algú-
mas obras e , sinultãneanente discutir questõeB práticas e a nossa
activldade po1ítica.

Realizàr pequenas e nédias leuniões restqLtas e alargadas pa-
ra prestagão rlà óontas, âpresentagão de relatóilos e cantiote da
ap]l,c-aç_ãg dos planoq.

CXN,,I]RAR ,À .'\!ÉNCãO J{O CO].IITÉ TO CO]{CET"IO NEÀLIZ,/TN])O 1TEUNIõES
Coiil À §EGUII'II il 'oRI JN?.4.íitrO r

ESÍUNO

ÀPiTEI{DJR

DIRIGENTES DO CONCELHO

loir AS LUtÀS i DIRIOI-IÀS
- DI§CÚSSÍO 

'rJ 
,'BOBIJ:IAS PO!Í'IICO§ d Di, ONOÀI{IZÂçÃO

E rRÂÇ^k oRr üNIÀÇõ JS,

AS FR,EGUESIAS

E-S.T Ú D O:

?ára hé c'áiúias À ?nÁ?Ic^
coiirRADlçÍOPdra os órgãos de Direcção - A

São o sector do nosso trabâ1bo onde as§entao Jrincipalmente
n€sta fase os esfarços da consolidação.
lonar como eixo do nosso trabalho:o IJUI^ Cor{'lltÀ À CrtRE§?IÂ

oLUIA Coiü{RÂ /r§ DESOIUPAÇ5uS
i o8oaNrzÂÇão IAs n.ul.l§iirs
a REFOÀÇAR U ..OVI -U,rI.r As§OqIA{IVO

' coi'iSOLI llÂB AS iio,iÂs 10 cErtL\S
-D,j pR-tl§UESL\ PAIiA NoUiitA !'ASll oltGÀllIZAR-
MÔS AS RXIi?r\I T!;S 21

. NOi{AAR nES?Oi{SÀV,IS ?ÀltÀ AS 2,
FREGU.ESI^§ r1 ORGÁlllZAR

ApLcAR os lRnenclaitcs ipoprulltaíres
oRldlit?ÂR-rio-i'l0s IE io R§l róRIo so,.ln i o tlil3À1,\0 IJo§ tÀrRRcs A-

PROVADO lÍ^ I COtÍI'!)RiIiC11 lA oItGAl'rZ^ÇÃo R,icloli,\-t DE iISlrCAe',

FEI.{IIRrl DJ]: UI.I 1,LÂ],IO :S?TCÍFICO PA]TA,lI§ FREGI'.dSIÀS i)O CONCEII]O
IrÉ lõ i'iivl- lo úÊs r,.;-acosro À cARco Do iggRorylltr^ro Do ooiurtÉ DE
colic Eltto.
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Combaier a

' Í"íé'à,.,,a'
luha d,*-r'c: lista qL'.c t1ele ten pre6id.ldo

à àirecr.,lic dcitc ll-.rr1ó c,c todos.:o§ i§eus.a§pccto§

ÀP],ICACTO tr,I§TU PI,á,NOREAIIZAR I ÍUDÂjüÇAS irUÍDAX'lEiiTrU§ i'10 D jCQRBDR DA

1. À IDb'oLÓGIcA - r:a base do es t'.'-dc ..
2. OS l.ÉTODOs - dirrcin,ro as 1ut.s
,-.OS-.SEUS r-ni.rhtOs -ia- baqe d á :iê Ê;oosabil:iâag&o

e c!',i,',p-.'inc1'to .las tal"efàs de
ind ivj.dual
d iie cçãó ,

PRÂrr cÀR ui,iA r:.Rx-cÇÃo rgiTrcÂ, _ 
viTA, E oIJECTTVA

ESlVDÀr- E ÀPllcÂÊ',il\r^ I/.Sd lDD FL./,lic3 Á pciif rrcÁ Do PÂRfÍDo'l
Dn. rAcro 0 PAR?rlc , i{o c0I6r'ü10

DIRIGITí'O

AP.IiOFUNDÁR r ê-- lU-À StrTRti ,\s DUÀl LI '-,r,,S NO SdU SUIO

jl.A\tER-S: E-. c^. P.l.r'.Íl l; ' ^ 
4.'LI ;/.çÍJ VIl3RÍ0SA Do PLAt'lO

rM?Ôh' A xrscrPr,lÍn 1iÍ0 sDÜ snlo

cRIAqÃO Dn Uiil' cci',:]ssÍ0 sf iilac-{t
CÁRLoS - Eoc?FlÍi:.i a:i- - : .)ii:i:io a'c comii* ào coircelho

?Âr..r, O C0ll0riL-]0

Ser.'eiari-ado do

TARXFA Íi:EnÍÀfÀ:., PR)PÀll:n r\s ,l;'llÇõirs PÀRA 0 rul.
fRÀÇAn u." ?u,iJo Prlii,\ Às PRó-{rr..^s n"LErÇÓils "

/^

e)
.-...i

ll.(
IE:lf.

E
lED


