
PTAHO DE U.rrA CO§ÍnA
o pnoJrcro mouE ilrro

ItCTT'

r,:i,ÀRonÂt)il l'liln sHf:RIil'ÂRlililc) D,: c,{:t,lt'rfi

ncl Cül{CElí.ifí} li i:1 Í-,1:S}iOÀ ,i PfLA {'lO,çr;'1}\

r)Ê {iÀ§ I z Àr.',Ã.() »tt s: L' ItA sÍ'tL,l{AD oR§: F)

c()MrrNl.§;'J'Â$ ilÂ rt{}-ot1Mr-\ÇÃo-r:rcr



o Secretariado do
gànizagão no sector

' 0rEanlzâção Aêgional

Coldité do Conc€r"ho de Li,sboa enalizou o esta'lc da nossa or-
da inforúaÇão e a inportância ala 6uâ tran§ferênciâ para a

de l,isboa ben com, as suaÉ tâlefas iE.diatas Dais iaportan_

ô Séc?êtâriado alêcidiu enviar aos nosaos caDlaradqs da 0.T.C,1. as nai6 Ça1o-

"0""" ""úaagaa" 
Revolucionárlas e folÍoulou arclentes votos para oue a Eua incfu-

"ãã 
t. O.q.iir"ção Re:-1ona1 de Lisboa e Eais dilectaÚênte do C'ncelho de Lisboa

"oja enc.rad. pàr todà a organi.zação como uliâ úedi'la oue-vi§e olia! as condlqôes
p"ià . p""""g", do circulo Ào partiao no sentido de se Ôbte!êú grândes avanços ê

êx1+o6,

A par_-ale inportantes vitS!ias ê viila da noBsa otganização CoBunista ptL!ê oa

tr.l.ilrãaor"s àa Informação foi alvo dê tlaiçgelxos ataque6 pot }anda do inimi
go ";"i"io"f"ta 

e neo-rê;isioni6ta; a1l 6e âcoitàrao 
'lu'antê 

a18um têopo a8en_

ies da burguesia que visavaú mina! a unidla'le e pureza ideoLógica dlo noÊÉo Pêrt:
áo. ào p"ãr.t*riádo revolucionário Pcrtu8üêst para dar lu8a' a usa po1ítica de

subserviEncia à br,r.uesia,
0 sgcretariado do Concelho de LI§boa in+eilou-se !oê as?êotoê Dêis lelevan_

tes aa O.l.C.f., no eadaloente no que sê refere à 1utà entre à6 dluaB linhas e con

Éiilêrou .'ue a influência deixada peloo rênegadlo6 que pas§axaD !e1aê suâs filei-
rã"-i;;l "ira. 

ulo certo peêo ê que êê alêve !aBsâ? a t!ávar ul]r cerra'lo coEbâte pa-

ra a esl]ragar,

. O leforço ideólógtco ê orgallízativo do Pâ"tido no sector dloê tràbalhê'lole6 da

iBlolmação assenta frinoipalmente na pêlticipaqão da Iúta 
'lês 

lrasBas,'no coaheci
oento ciaro dos lrobleúas e anseios dêstês trabalha'lolea e na defÍniçâo de llúa
idctica adlequadà lara serúos a alirecção de todas as suas lutas'

O Movimento dê Rectificação Geral a levar a efeito no seio dessB no§Ba orga-
nização alevê aaloptar o nétoáo de REIUZIR O RÀIO DE ÀTÀqÜE E ÀLÁArGÂRl 0 RAIo DE

EnucÀÇÃo, tendo ãomo base a aplicação dle uÍn plano polÍtico e prático pala or seq

tor e ialêntificenalo uoa e outra tiila coÂsoante se aplica ou se boiiota eêsê p1g

no ale tlabe1ho, no qual 5ê aleve pôr a náxioa e{i8éúcia pala o §eu ligÓ'oso curo_

primento.
À OIENSÍVÀ POIÍTICA DO P.ARTTDO deve se! desencadea'la com xe'lobla'lo vigo! pe1â

\').T.C;I. para que Ee recupexe rápidaBente algunÊ atrazoÊ e sê 
'lên 

pessos visí-
veis na Eàificação Do Partido ne§te ituportante §ector 

'le 
actividade'

lryrsrAs Às corsAs Do INaEBToR DÁs NossÂs FlLErRAs, Â or!§ lv1_P9!l1l9t_?9"^.;PÀNTI,O É A NOVÂ TORMÁ N À FORMA ÀCTUAi QUN ASSi}ME O MOVIIMI{IO DE RTCTIFICAÇAO

GERÀ!. 1IMA r,UÍA úM MoVÍX[0NllO DE MASSÁ DOS NOSSOS M]IIÍAITES ?nÊA CRrrrcÁ! 0 RE-

vuroirrsMo,oNxo-REvrsroNrsMo,ocAPrrulÀcro{rs!Íg-!-g-!-liÚ1nÀcroNrsMoEÀRRÂN-
cai pnr,ls àarzps os l"Dsrlcros íerxaaos, x AINDÂ PERSTSTEIüTES, nAs cl'rqÜEs 

-D0
nsNElÀlo cREsPo E ro rRAlloR sANcEEsí - (Res. solrre a ofen§iva ?olítjca.sâÍda
da I Plenum do C.C,).
' Dessa importante Be6olução pôalêmos ainala aetalhar a segr]inte lilectiv':

-{NO PONTO DE VÍSTA NA NOSSA ACOIV]DÂDE EXTERNA A OENNSIVA EOLÍTTCA DO PAR-
.TÍDO B SSSENCIAIÀIIEI{TE UMÀ BATALHA PEIO INCREMENTO TO NOSSO TRABÀI,EO DE MASSAS:

PEIO REFORÇO iA TOSSI UNIÃO ÀS MASS,AS ' ?EÍ,4 API,ICAÇÃO DE ÚMÂ CÔÊRXCTÂ ' I'IN'EA NE

uAssAs E PELo ExBRcIcro u rr,-rr,irirõie, linrcçÃo E HEGEMoNTA soBhE o MovrMEÚÍo

DE MASSAS OPERIIIO E POPÚLÁRÚ.

O Secretaliado .onsidêrou oue na actual fase ala luta 
'le 

cfa'sses ê no actual
Eoúento po1ítlco a OICI tem uot enotl]e papel a desem?enhâr nâ dêfêsa 

'los 
inte_

resses dós trabâlhaAorês da ioformação, na il-ofesa dâ democracie, da 1lberdâde
ê no visoroEo coúbate que tem cle trávar contrs os desígnios reaccjonários 

'laburguesia alê amoldlaçar a 11bêrdade alê iEprensa paxa melho! âroordaçâ! a§ lutaÊ
d.os trabalhadoleÊ e as conouistas iá êfectuadas, alentro da sua e6t!êtégia 

'lê'impôr a soluçâo burEuess pala a crÍse,
Ao fiEl

pefo que
1ítica do

ê ao cabo tratam-se de importantes tarefas !âi:a sêrvi! a RevDluCão
6e dêve guiar pela pô]ítica do prolêtariado revolLrcioÂário qire é a po-'
nosso Partialo.



.A 1utâ en+rê as 2 linhâs é o úotor alo nosso ?artialo comunistâ dlesêê quê e1a '
se trave oorrectanehtê, ná llase de 'u prÔfundo +rabalho.de mas§as e úe uElq'qcg

ãã i"ià"tã";iãáicã salànao'con5ugar .estes 2-aspectôs oa for1a..de.Írav" 
1.'o*"'

Todaviâ, as concepções do eircdlo '? ausênciá da allicâqão das teses e dô es-
pf"ii" ãr'c""ga"sso-àa Eundação e tanbÁn oÊ fortes.resÍdu-o6 êos métodos' e con-
..o"ões iuoo.to^ â orgslizaÇão Dor ál "uns oporlu,ristas' levaram a oue nâ orga

;;;;;";; iuta ertre as ' 
lin}âs'sê travêsse'fora do otvil'rto de massas e

liiál"l 1""ãi".à;";;,;-e-.;i;iê;"iã a" â'opou e não iràrái vezes aê lntrisas e

ã"'r.ãtrr"à"à"À foràru o ardil utilizado pelos' ininigoÉ. do proletariâ'lo'

, ê,randc a"sior a.on+ece, a disciolina prole+ária dá lugar ao liberalisúo pe_

'"; Jnã" .tot.oe" . o esoíriÍo d"-;;;iiá" aào1ecu e o centrálisno dêmocrátioo é

;;;;;i;;iã;.;1; indiviauerisao. - É o bando rebelde e'ranté onde os radicai6
.- ã-ãpo"t""l"tà. ?oden camp€âr e desenvolvàr as suas actividâdes anti-?arti'lo'

À MÚDANCÀ DÀ O. T. C.I,

e oa noss oÉ operári9-9.
l,i

A ORGANÍZA T, DE LISBOÁ !O RTGI

Át6 aoui intêgrada no DelartaúentÔ. qe propa-anda dlo Partido a OtCI pâssou a

.- inteErar-6ê ná organizaçâo Reglonat àá l,istoa e tendo comj centro ale tlabalho
' 'a seáe iiegional - (BrcÀ).

Esta il.lsta úedida visa d.ar à oTCl uma outla pqrspeétiva pa!â o sen t"abalho
poffti"ã, que não sàmente o da actÍvidade de PJ ala€:aÊd a: 49bi1iz.ar' orgar11za'!

ê diricir os traball'âcloFs ala Imprên§a para a B'volução' transforBá_]a nuna or
qanizaãão mai6 'l i8ada às massas ê capaz de diriSir todas as I utas que se tra-
vêm neÊsê secto!.

âo coniunto 
'lo 

nosso trabalho revolucionário na 'rgLi sá-la mais intinaúênte
gião de Lisboa, (fát'ica". locais d'trarallo baLrrosli educâr-sê num mars

.iit " u "retraá 
àspírito áe partldo e erguer-se corno -um iles-rtac aroeât d êê ootsia-

^liJ-nà .e"ã, lrrta dà classes ãoã nu '"eiaã de Lisboa é mais acesa e ilesenvolvi-
da. Seniir nais dê perto as pequenas e glandes lutaé que os- oporálioÊ ê'4q-
Íoais trebalhqdôres tlavam rroà áeus locais de trabaliro e que'ós nossos'c119:":l

.;;;.;;;;;ia" e.activistas transnltem ,elos mil combates aiários que travam pê

- ,1 r. ira Éêrvir o pcvo ê dirigi-lo na Dbtenção 
'le 

vit6riaE' 1'
- ?assar â ter uma direcçãor aloio ê controfe I!âis.apertado pará que as inÉme_

'tas-'iaref.a-s que_ o nossc partiáo tem 
'le 

lêva' a1i à prática seiaú' reá1124'las :

croÍo êxiiot l

Nàsta medida, a Íoudança verificada 
'leve 

constituir o1.':i9." Yq oporlunll+-
delara cüe a oTCT Ievc a cabo un sraíLde MiviEcnto 

'le 
Reclil-jcação r': "":-:t::

oue se deve orien+ar no s'rtido duDa íntioa 'l i6aÇão às Úas'as ê vlrado pàrâ aa

: EàaSas.

' P,,ÀNO DE TRASÀIEO ?ÂÊÀ À o'T.c.I '
rarefa cêntral ala O.T'C': - I]RIGIR OS TRÁBALHÂDORES nA Í]'ÍPREN§A PARÀ 

'En-.Roôiâ'ô:d;#ôôô ir ãmáúisre rr nrrxrnucuneçao rÂ nMmENSÁ j (úâiE conheci-

- 'do Pelo Pioj-'cto !199e l'iao;'
oN.oá60?ârtidoobtevelrDaretunbantevit6riaâodenúnclarjuntodostraba-

ffrÀao"ã":au Inpre'nsâ e a'o po',o PortuÊuês o famlgêrBdo P1âno'noque Lino âtravés
' do noÊso Ldta Popul ar'

Á burgue§ia-através tio Soverno dlito socialista !rocura por todas as lofmas
I'mr6r a sua solucão pê-a 

"'"ri"" 
qu" passa ir 'vitáv''lmehl ê pela ap'icaçãÓ de

*".ãr-aã--.ãiããã-""ã-""tào "o"""nt'"áu" 
nos 46 decretos de Pevereiro e coú-

- ;i";;;";-p;1; àÀ"t"io a." alcsíntervenções, das 
'tesocu?ações' 

dla sreve' etc-'

Às consequências para ds maÊsas poprlêres de t.1is. Eedida§ são l:i c:il::i9i::
majs iomo' rais n'isiria e rDaÍs desenpr'go' [Ias reÉreseltam á apLjcaqáo nâ nos

".-pai.ià'aà" 
êxig6ncias dos grandes-moiopó1ioê e latitundláxio§' do inperia-

ii"ro e ao soclal:iúpe_ria1i**ã b", 
"oro 

dó iúperialisúo europeu a que todos o§

opoliúBústâÊ se Yergam pala Danjaren à mesa do o!Çamento' vendendo a pátria



DentrodestasnÊdidasantl_op.ráriase:'nti-?:]pr11êIesaúaisimportêntelare
. b.;;;;;.-a;';ãrã o ?roletariaào) é a das desintãrvetções dado que'Êe trata dle

;r';;:;;;-;.à; às operários e denais trabalhadore§ sentiraÚ mâi§ fundo a neceÊêi

iãa"-àá ãpri".çao d; controle opexário e obtiveran roais êvanços na conÉclêncj-â

de classe.
O oontrole da lroprensa surge asBiln collo uma necessidade inPexiosa pala a bul

g*""i.tã"io""."-"" ,tà 
""o """iã-piã"ã 

dê iapór â sua solução ?arê"4-c!16ê' Pêlo

ãoà-o frot""to Rooue Lino surge no nomento próprio e contén as úêdli'las quê o noe

lã"pãriiãi-ãàÀa" ltà muito vinfià denunciando- ""tar"m 
ôos pro?ósitos 

'le 
toêoê os

'ieaoãiÁnã"f";-u"oitadoÉ na "Assembleia ôa Bépublicar''

Í!ata-6edecalareslutasdâclasBeoperáliâedoPovoitrata-EedLêp!ocê.-
a 

"".. 
il-àã 

" 
iot.ttã;iãã 

" 
, 

- 
a" 

"i:."ptçõe 
s de caias, etc' a fe!!o e foso ÉeE gue 1s3o

sêJa divufgádo ao ?ovo lortuguês.
Trata-sê de levar lor diante dospedim'ntos nasEiços à força da bastona'la e

de todlê a e§pécle de reprêssão aêm oue o Povo se apleceba'

E preciso rodea! ale §ilôncio as forroas que a bul8uesia vai uti112ar pâla a-
plicêr e§ta§ loealidas.

o Ploiecto Roque Lino é ain'la um atàoue às forQas ôerôoc'áticas ê patlióti-

"." áu "ol"u 
pátvia, à sua libeldla'le dê exllesÊão dandô lrga" à ohana8â Ínalolia

;."";";;ã;: ;;;;;;',;";;i pãrà- à: n""or 
"çaà 

Portus:u'sa'.polquê Éisniricâ-o do'i
;;"tã;;';;;i"iá;iãi." ã .ltà caoint'o à 'ái" 

f'"o"laÊ ditêduras - â ditadura Bq

c ial-fáBc ista.
Coo a AÍvu1gação em priEeira mão do farai8era'lo proiêctot sua aoáliset o nog

êo Partialo obteie uma glande vitórla e infltaiu uBa prlmeira ae!!Ôta sÔb!ê !'

,.à.i""t" " a classe ouã o defênôê' Contudo, ápenas ganháÍ!ós a prineira batalhê
ã."""à, po. isso 1loclemos aiu", q"" ganhámoÁ eãta guãrra; outras bâtalhas t68
qlrê Bê! travadas - oais alurês e agrêssivas'

À oToI, lealizou uE bon trabalho dê propagan.Ia e agitação, venda Eilitante
a.o i,,..tá-r"noi"r'aos trabalrradores aa lmprensa, nas não-pa§sou dáí' elobota tí-
ã"""'À"r"j"ua" iá un grand.e "poio 

ao" iralalúadores' É urgànte paÊsar a outra

fâsê na sua activialaale !

-OÚ,SÀII DIRIGIR OS TN-A3À IMPRENSÀ PÀRÂ DEÊROTÂR O ?ROJEç!q.

Contenta!-6ernuma1ütaddstaenvergadura,pelapropa8aoda'48:itaçãôeveo-
a. ao iut" Populai é não compleênder e Ãentir ai coosequências dlo ?!oiêctotoen

"".-nu.i_é,o 
paoel do noseo iartido Comur.ista no sector; ficar por aí pod"'

ouaàdo nuito. tlellciêr os sensacionalisl,as. os oue apenas 8o§talt dê ilar nas viÊ

;;;;-ã ã;;;;à"; "rÀ-p"iiii". 
triunralista, o cué é estar contra o Partido e as

Êa69aE,
'onoÊsoPartiaoCoeuôi6tadosTrabalhadoresPoltu8uese§foifuüdadoparâdi

treii-ãã"i"t."-aã-i""o,'.uáo"." e o?Sanizar a classe e con'luzi-1a àoriasaalto
ã"ã "e""'. 

E un iartidá sério'oqe náo deve atan'lonar os trabalhailorég ê nunca

ããia-".tr"rãrt" "or,o 
oru faz, na nedida en qüe tem ile fazêr EaiÉ' 6eop!ê loalB'

E pÍecfuo diri8ir, lutar pelo exercício da dirêcQão clos trabalhaclole6 na

luta contra o prolecto.
Já perdànoe teDiro.. Deixánog iniõia1úente o inlEi8o paralisâilo colo a noasa

i"i"iãt inã. 
-õ- 

" ""- 
pã" 

""ao 
de tralçõeÊ é ta1 que não deve te! âcledlltado que Pll

ã;;;;-;;;-; p"ãã, ái.isr" ;" tr.tàri'uao'"" pára melbor dlefendere, o proiecto'
E ao elrtânto e1eê já Êe ,orirãit"r-ãp"""eadànente e Já obtiveran ê18*,§ 6xitoB-

-torquê ?

Polguê o soâ6o trabâlho não foi ÍoalÊ a16D da propaS"aaa' Não actuáoo6 Ea

baee de'ü p1â[o qtle tlveÊÊe eD conta a necesai'lêde cle toÚat úedii!â§ I'raealataá

lrà atrfCfi or tiÉbalb.doret ol luta oqâiar o Prolôolo'

Àpllcar a àlteotlva itô II PlêouE Ao C. cêÂtlaL: - íOUslA sú À 
'ü!CçIO 'lLúrÀ DÀS lÍÁssÂsn.

t!âtê-se ôe dir18i; e não apeoas tor;a! postção' !!!atâ-§e de diliglr ê Àão

apenaÊ influênclar.



1.'Cnr$ÇÃo nE m[À coM]ssÃo DE

Esta "CornisÉãc dê l,llta!'deve
out!os -traballradoros dêmocratas
:loltarttes êmpresas: - Dié.rio ]iÍot
etc, - Devêr} êstar rep-resentado§
Sector.

sêr coastituida na tase de camaredâs nossoa e de
e petriotas; d,ovem estar representadas'as mais fun_

íciec,i- D:L,'l .:ÁcuIo. Diário Popu]àr. RTP, ÃDF,
os dêsômo-cgqdos ô.s s,cl res .spêc:fícos oo

A-cg1§l!o--qs-!1a-lu:.a'-r,"]:q-!I9I1gq,:slqÉ9'--!e--Êre!e-Isr9-Ll9-1i3,-:913.1,
às 21 Horâ s.

coN§TrTurqilo nA.0lússÃ0 xE lüTÀ: - n. ]Io.tÍcies - capital - sécu1o - D. PcpBla!
- RTP - RnP - J. Comórciô - neEemDreqadoÊ - Grálicos - Trabalhâdores da Inp!ênsa
(xevisores ) - lmnrensâ !riYada.

Constítuir a Conissão na base de 15 â 20 elenentos, assegura! a naioria do Eos-
ê !restigiaalos do Sec+or.

OS TRABALHANORXS NO SECTOR:

so !artido, inoluir elementos democratas

TÀRIFIS NA CO},{ISSÃO IX LÚTA:

à) Â sua tarefa Cerl+ral ê ôue deternina a sua criàçâo é erguer-se eorlo o ú.1ico
órrgáa capaz de dirigir os trabalhadores nêsta 1uta, interlretanalo aê apreên-

'sõês e Reivindicâçôês dos trabalhaalôres, tôrnar-se o seu liel interprête:
_ b) Iesnascarar Ê isofar os revisionistas, denunciàndc si.steÍiátícamênte aos tra-

belhaCores o seu lasÊado de traiçâo, baseal-se nos factôÊ para lrcvar qüe
, eles eEtão de.àcorilo coo o prÕiecto, são cúmplices ilele; desmascarar uma a

uDra toalàs a6 tooadàs de pcsigão da burguesia. Reslondêr a toalos os ataques
e lutar lor têr a inicietive en tudo. X. lnêvitáv-.l a er.istência de 2 direc-" qôês nêsta 1utâi - os trabâlhadorês vão escolber a nossa se a nossa po1íti-
ca f o. àô1 ica41.

c) rlrçÃo nE uxl MÁNrrEsro DA cotlTssÍo Dx LüTÀ A Tolos
_ ;ease manifesto deve contex, wna análise do lrotecto, o quê ele rêDfe§enta !a-

ra os trabâlhadores, a lcsição e a +áctica dos revisioôis:tês.. neve conte! um

?RoGRÂ}!A nE LUTÀ que tôdos os trabalhadôrês d-.ven sê6uir';

-esse Mar,ifesto dêvê gêr enviado pâra todos os jorneis diários,.semanais, !ê-
^vista6, os Jc"nâid regionâis Íleis'imrortantes, ATP e RnP, Toúar as medidêÊ
ao nível Ae iôqnâlistas lara que o cerco à Ccú1ssãô de J,,-rta e ao l{anifesto' seJa velc id..

I -afixal macisÊeúente esse Manifesto en t.cdas âB enlresas, tecç§rr e de!ártâ-' - menÍosr e apelar aos tralalhad.orÊs a nanifestêrêm o êeu apoio por.toalas. aê
lornas ao l,rlânifesto ê ao seu Pl.ograúa dê lutâ. Dar com clareza orientaçôes
sob!e conô alevêm os .trãbafhadôres ôrgenizar-se nos locais dê trabalhô,

-organizar um grande m5vimento ale mêssas ale ê!oio ac Manifesto através .de cq
munica,los, noÀ plenárics dâ trelalhãdorês, abalxos-assinadôE e outfas fôr--
Biâg alo'1útâ, como ôrrr exeDplos ufi.grupD dê Jôrnêlistas, entre'os oüaÍs fula
ro ê b.ltrano dâo todo o seo ?J,oio ao trÍãnifestc e à Conissão de 1,11t a e apg
1âú acs dedajs trâbâlhadorês a'iiriirem-se em tornô alesse Prograr0a. 0 nesmo
pêra um qruro de locutores, de trabalhadcros da RTp, do D. oticiâsr'dê Trê
balhadores Gráf.lcos, a secQão.taL.;, ala empreea tal.. , etc. Esses apoio6
dêveü ser divú1:ados po! iodôc..os trelralhado!esr iela Imlren6a, etc.... 

d),CRIÃR coI{ISsõES .DE 
. IUTÂ Nos TocÀI§ DE TRÀ3ÀIEO. i

-para a crieçâo alessâs Coú1ss6ês de luta deve tomâr-se cono báse o MaÀifesto-
-lrôqrarxa. Como sê deve lêvar esta mêdidê à práti.a!?

..- para càda enrpresà esécfherrem li,inieirc 1áBar'os trebalhaalores a contactar,' dlêveriólo ihcluir-sé camaraalas I1ossos se 1á existirêm, e discutir coú eles o

Proiecto e o xlanlfesto àe'Lutá pdrar oue ra,bâÊb da.díscuÊsão dâ pô1ítica se
chêque à neqessidade:dessâ I'CôioisÊâo de Luta, no seu- lôcal de tIabalho.

-Às tarefas desta Comissão de luta são &ohilizar e orgaElza, os trâ-balhaalores
nos'1ôcâiE de .trêbalho_ para dêlrotar o ?rolecto,,I1ant-or-se ea ligação coo a
Com'Frão d. l.ta '.nLr1'

-Câala una dêstas Cornissões de Luta devem ter un plano de actuaçâo,



-nevêo-secriarasseqLlintesComi§sõê6del'utaatéaodiag:!oD'NotÍcias
SécuIc, D. Popular' Capital, RTP e RDI'; Des e!0pregâ'l o s '

2. MÀNlrESlO À PO?UÍ,4Çã0 - À LÚTA CONTRÁ O PROJECTo É ÚMA lÜTÂ nE T0n0 0 ?0-
VO ?RÀBAIITÀDOR.

ÂcooissãoileÍ,utadleveê1âborê.rrápidanenteLrrnManifestoouconunica.Ioàpo
pulaqão sobre o siEnificâdo dc Proiecto e ila luta dos trabalhadÔre§ 

'la 
Iúpren§a'

ã;;;i;;t-;;; opêrários e alêroais trabalha'lores o õue representa parâ eles â a!1i-
cação da.ue] e ?roiecto,

,, CRIAR I]VÀ SEDE.PMA A COMTSSÃO DE IUTA

É óvttento oo" nào ". trâta alc uloà'Coàissão de luta Õ1an'les+ina' IIo'Mânife6_
to alevên sÉr ólado§ a coÍlhecer'a.is trabathadÔrcg os Úembro§ áâ ec]]lissão de Lata'

' Ter uroa snâi--úriiit€i quà os trabalhadorcs po§sam contacta! com a C'Luta e !e
cêtê! toalês as infornaç6es con opoxtuniilade pala actuar'

4. EDÍlrCÁqÃo DE Lr{ BOT,ETTM DÀ COmSSÃO DE rUTÁ',

O boletiD, cuis peliocÍalade nár.ima 
'leve 

sê! seÚanâl estabelêcê a llgação en-

trêostrabalhado!êsêaConis§ãodeluta,rroiiciaosfactos,respon.Ieatodas
r" ptã.ro"uçõ." ôa bllrguês1â, mantóm o§ trâbaIhÀ'lorês ríotrilizados e informadlos e

ãà ã"i."t.it"" aos trábalhadores. Àtravés do Boletia, a conissão 
'lê 

Luta 
'lêveã""À"cuao"i ulla canranha dlê Funalos, 

'linheiro, 
pâpe1 e íncentlvat os tlabalha'lo-

!es a partí.ipareo em todas as tarefas dle prcpaganda'

5. rEoMovER N0 ESPÁÇo DE UMÂ SEMÀNÀ...

-úma reunião corD todas as CoúissõeÊ de Luta existentês;

-tr'aze? aí o balanQo da sÍtuaçãoi convÔcar pâra essâ reunião as Conissões

dê Trabalbadôr.s e Cc,r:issôeÀ sindicâis denoclatas sê êristl'en'

-Aplcvâr ne§sa reunião umâ Resolução a diYulgar por toAos os trâbalhaiiores'

-Que! no Manifêsto, ôue! en toalo o nosso tlabalho' deveúos a'lo!ta! a §eguin
ie roeicão ero relaQão aos ór8ãos alos trâhalhailo!ês - (C'Ts"c'S" !' sindi
ààiãjl-]-."iirirãr'os trabafúadoles para oue nâ baÉe 

'lo 
no6€o Ma'ife6to

.tiiár.o" seus órsãos ãà vo"tuat ooà to'"' posições, oue convoquem pl ená-

rics nas eÍoprêsâs para aliscutir o Proiec+o Rooue Í'ino e exi8l! quê apoie'tl

a ComisEâo de T,uta e o §eu ?rogfana de lruta'
-Âs Comissães de Luta nos locaiÀ de t,a1ra1ho .IeY.m êsfo?ça!-se pê14 cÔnvo-

cacâo dles ses DLenários.
-i;:-ã.i;;ã;;"; À" ãt*ao" dos tralalhadores e a suâ participação üa 

'lofesaê a?1icâ8ão do Progràma. O mesmo coB as }irêcções sirílicais'
-No àaso áesees órgãos nãô tonaren posição e eetlveren contra â luta contra
o ?!o-iecto, os trába1h.dor's alevem co!re' colll essea Ôpoltunista6 ê elege!
novaÉ Com16s6ês.

-O *.".o com as Dirêcç6es Sindicais, - os oportunistas o t'aidores 
'leve'lse! poBtos à prova.

No dlecorre! desta luta a oTCI devê levar à práticâ urna glanale canpanhaale xê-
clutanênto de novo§ ouadlros pâIa as Àossas flleiras, chamal ao Partido algunê cÂ

Ãã"áà"" "o" Bê afastâra& e obtêr un grande núneto de adereÀteÉ'*-;;; 
;;.i;";;; ";i;; c61ulas nos locais de trâbalho mais irÔportântês e conêo

lialar e afârga? os existentesl i.rlÀii"i..", capltal' RT?, Rn!' D'?opu1a! e sécu1o'

Á aolicaçáo alêste plano eti8€ um gxande esforço de-toilo§ os canêrailas e oê pon

t""--d;";;;;à capitulaàionista"'Ào" qin sd vâo vei dificuldadeÊ val sursir na§ fL-
1eilas da 0, T. C. Í._- 

ú pr""iso qu6 ài66querdlgq6lÊÔbilize e una para travar um duro conbate cont!a
es6a linba, e possa arfastar oÊ exitantes'

A oTCI, pode olter gra]rdles vitóriâs, to!nar-sê nuBâ fÔrte organizâção 
'lo 

no6-

Bo partldá ao Sector dá fnprensa alesaie oue ouÉe luta!, apoianalo-se !1as nas§âê e

na 1int,a pollticâ Ao !1osso Partldo.

o Secrêtariado do Coroité do

Côncêlho ale l,isboa.L!Éboa.2/7/77


