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§/\uüAÇÕHs
A 1 CCITI FTRIF,ICIA

OROAN.IZACAO REÜIÜNAI ilA BrüiqA LITCRAL

Ào aprese:rtar o ReLat6rio d.a actividade polj.tica e d-e rganizaçao de O:'ganizeçío
Regional d.a Seira Litorall quero end.ereçar em nome ilo Comit6 Regional e.em meu prô
prio nome umá'fraterna e calorcsa saud.ação comunista ao camarí,.da Secz'etário Gerai cio

,,.ouso Partidoe camarád-a Ârna.1c1o d.e },[atoÀr ell'e muito nos honra corn a sua par-bi.cipação
nos fi.ossos trabal-hos, tend-o clesfle sempre c1aúo uma grancle atençãcili: nostas i::si,.ficiêg
cías, que estamos sempre clispostos-a aprend-er com os seu.s ensiname:r-bos e rr:'ietrtagoes.

'Quero tamlcêm fazer urrra saudação comunista ao Comit6 Permanente e ao Oomitô Cen:
t'raI; que 6 um estimulo e uma grande responsa,bilidi:ucle para nós a Íiua presengeo

Saud-ar calorosamente a C-elegaçi,"o d-a:rossa Juventud-e Comuiris-La c1a Fede:raçao dos'
Estud"antes }{arxistas Leninis-Las, d-iscipulos d,e Ribeiro Sân-Los e Âiexa.nd-ri-no d-e Sorrsa
heróicos bolcheviques que dera.m a vid"a pela ce,r:sa c1a Revoluçao e c1o Comunismo"'

Saud.ar toclos os nossos convid-aclos que muito nos honram com a sue presenÇae ê pa*
ra n6s uma mani-festação d,e e::Ltusiasno c d-e fôrrea ur-ic1-aile comhativa ile tod-o o nosso
Parbid"o Comunista.

É meu d-ever como simples solcladc c1o Par-bic1o Comunista clos Tra3alhad-ores Portu -
guêses rencler a muita maÍs sincera e profunda'homenagem pcla passagem &o l-9 ar:.iversáp"
rio d.a morte d.o maior l,{arxista c1a nossa êpoca, o camarad-a t{ao Ts6 Tungs

Para o proletaríad-c revolucioná::irr ile too-osj ós p.iÍses, o ileoisrno ô o i{arxis',:o Lg
ninismo d-a nossa ôpoca: a 6poca que o oapitali-smo, c imp':::ia-ii:mo e o social" imperia
lismo oaminham para a grina iiinal e a clciaocracia pcpu-lai'e o sccialismo eaJanÇalF' paraa
.,.vitõria no mund.o intci-:.o,

( camaracla Àrnalclo }[atos 11/9116)

lfod"os os dias têrh um significar]-c na viida cl-c Fcr.ro e clol Ccrcunj,sias.-]1 d"e Sete:;

bro e 1! d.e Setemb:,o, *ão di-as ir-re'o Foric c os Cciriu-njs-La: -rio "sq*eccr:"o" 
0 ttApel'-c à

EsquerclaÍt db camarad'a Àrna1c1o l'{atos, tinha cc'no o'r.i ':c-}i';'c ci:gilasoarar a qliquc 4(r :'c''
negado e traid-or Sanches agente cle ciuas cl';fi;ír infi-i"i::l,ilo ir-'::lr'1;i'o do nosso'Fa'::'tió":', cr:*
seú objeetivo o derusurpa:: á iinha po1í'!ica f,-ünirareni;r1 ,:1-o:tos:o Pertido e a iiirecçar
d-o camayada Seçretário ôiera7 para t:,angf-ô:mar c nosso Farli-d-o nurn ins-Lrumeirto d-o;:;',:,1'li

d.o socíal-*fascista d-e o,uem 6 i'i"f lacaio. I,{anter actual- e vivo o "Ape1o â Esquerclâ"', é

no fundo a ]uta contra o capitulacionismo e o liquiclacj-onismo e & panclilha do Crespn'
tB d"e Setemhror ? anos c1c lu-ta pela <;i,r.sa cl-a F.evcl-uçao. em-cr..-11e q.uatlo canaraC'as

ousare,m âvançar na senda do Cpmunisrno ê na 1-uta sem quartel cont::a o Capitr"l-ismo e

a Gueryae oontra o Imperialisrno e o Social--Imperia1isrnç contra o fascismo e o Socia-l-

Fascismo o '
IB d-e Setembro c1e l-970, ê o ano da fundação c1o g1ofiosc $RPP tcnd-o clcsri-e semp::e

à sua cabeça o nosso querid.o camarada Secretário Geral, o Camaracla A.:rnalilo l{:"-ios'

À melhor'forma i]-e celebrar estes aoon-becimentos ti o d-e vira:: o Pa::tiC"o 1'':::' a -rl4

ta das Íhassas, de resposta aos oportunista,s il-e toclos os matizcs. O Eertjd'- 1"'il1cLor-:se

na 1uta, 6 na luta que está a su,a viôa'



A CONTTRTNCIA DA

ORGANIZACÂO REGIOruAL DA I3IIRA LITORAL

IAPANÂ'J,ItsEIiTÀR O }TOSSO POVO DA EXPLOR]\ÇÃO tr DA OPP;ilSSÃO

]MPLICA qU§ IEN}TAMOS NE trSTAN }TO SEU SEÍO E] PERCEtstrR ÂS

NOSSÂS TÀRffi'ÀS

Â nossa C.onf erênoia não ê umatquimera'r; trêtn uma simplesÍtca,vaque ira d.e amigoslr 1

e1a 6 na actual situação politica uma arma importauüê. que tem c1e ser empunha"d-a com '

;;"; ;*";;;" pará que nos 3 clistrítos "* "ã*pr"enda 
que a luta d'e classes não ê

"ã"á-rorte 
ou a sule mas gue iamb6m 6 no Litoral, sendo o nosso üever saber extralr

as contracligães d-a socied-ade de maneira a que o caud.a.I ü'a Revoluqao se engrosse,

senclo a guerra a única coisa que sLos restao

J,l nossa Conferência ê o tooar dcs sinos a rebate para anunciar*as-grancles tegl

pestad.es quê se a,vízinhamo Se se pensa que o aviso 6 s6 para uns e nao ê parl toclos 
'

estao oertamente ecluivocaclos quantã à rorma e ao conteúclo clos grandes levantamentos

operários e populares que se prevêm atê ao fim do anÇ"

A nossa Conferência-pode aind.a nã.o u*, â guerra, mas a verclad-e ô que ela teir que

se virar para e preparaçao c1a guerra c que clesãe iá, se deve clecla'rar cont:'a o oportu.

nismo e o revisionismo fora e d-entro clas nosses fÍleiyas'

E no momento em que a classe operária'se levanta, que os cam'poneses se erguem?

que os estud-antes não têm'acessó ao ensíno, que oS pescad-ores são 1ançac1os ao mar

sem garautias cl-e aLimento, etc.r Qüe aparecem os trovadores e gaiteiros polid'ores d-e

esquinas c1a revoluçao ir, rrpr"*Ànú*i.r" àuas"'alternatlvastroomo ior*t' de melhcn divic[
rem O bolo c1O pod.er. É um vento vigoroso que soprÚ', 6 o 

^momento 
em ql1e uma nova cri-

se econ6mica, sooial e politica abã1a os alicerães'da pátria "sooialÍsta'r' pod-re e c-a

c1uca, E a. Luta pelo pod-er qúe toma novas dirtrensães; a burgúesia d-aúça com osttpactos "

erh.lianças,' parã sobreviver, . ãn-opuráriosr_ os Gampone§e3, o povor'Que luta d-e rêi-

vind.icaçao até.à tomacla ôo pod.er poiitico pelas arm'eÊá Doi§ poileres, duas classe§'

&uas politicas, a l,larxista Leninista e a reaccionâ'tía', a poli-bice e a táctioa dos co

munistas pela e direcEao d-o proletariado e a d-o imperia'lisino e social-imperialismo

suganclo *t6 o,ou ossos esse mesmo proletariado'

À nossa Conferencia tern um otrjeotivo importante que 6-necessário não esqueoérâ

ela ôeve dar ume resposta àque1"s áou *u d-izlm d'êfensores c1a politíca do Part4doe

senáo ir su-â prâtica tle a6entes c1o Crancl"e capital, contra-os qlte apregoam a concilÍa*

ção " a'oapitulação, contra os intriguistas, oo"t" aqueles que préparam a retiradá

em a.rco, e q1le ná fund-o nullc& estiveãam clo lad-o c1a Classe 6perâria' nem do Partid"o'

contra. agueles que d-izem qrr.r"*ãã;;;,i;-; pá"* "'"'ificios 
porque ningu.m nos 'rgradecert'

estes sao os aãeptos cl-e c6u az:u)-, sol e bonapartismo'

À nossa ConferênCiq, e a sua preparação esboçou alguns erros que oonvêrn retera

a hesitaEao pera aplicação an*-piorro*-o"*i*_como o moc.o como o comit6 Regional enoarou

a questao de extrema Í.mportârraio-r*ra-a vid'a do nosso Partido na Região' foi a poliÉ

ca áe espêrar para ver, a da conciliação que p;;*;;i" que fosse por á,,as vezes acliacla

a l{;onferência, criando assim um espírito nã'o'de luta mas c1a concilÍaçâo d'eixanÔo os

prohlemas ao espontaneísmo " * 
"oàft-rsionismo" 

foi necêssârio arrepiar caminhoe â'Trâ*

lisar os erros e scguir no cumprin:e:-".to dos otiectivos, o que para iâ permitiu que

aqueles que Jul*avam que a Revolução ere o*oiqüi**ra" íora'm à vicl'.' porque esta não ê

ôo seu agrado, *ão os poliilores c1e esquinas'

Alutapelavinclacloslo0clelega,Ôosà,nosss,Conferênciafoiumacoisaboaque
permitíu dar umo, vida nova a toclo o Partid.ç irabalho regular das O61u1as e de se apop'

trÇp s inica forma d.e resorvur'l="rio;;;;;;'ê es-bar intimamente ligaclcsàs msssas e às

suas lutas'
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}IJSAR SEI1 A DIRECCAO

D0 M0vlMtNTc D[ MASSAS )
ATREVEP,*SE A OBITR VITORIAS

No momen'bo em que a classe operâría, ós c&mponeses e restantes trabalhad-ores se
prepa.reú para uma grande batalha c1e classe, contra o revisionismo o oportunismo e aÊ'traiçao, em que toclós os filisteus apost'am na forma cómo melhor tfair, vend-er ê su:
bjugar o nosso povo, quer nos sinclicatoq nas fábricas, llos ca,mpos, llas escolas,.
maior 6 a revolüa e a inclígnação contra o governo fantoohê e todos os partid-os bur -
gueses e traiclores, rnaior 6 o apoio que têm os oomunistas, a revoLuça,o e o seu estaclo
maior o PCTPIIÍRPP" E necessário persistir na aplicação d-a linha de massas e na linhe
geral revolucionária proletári* ào rro"*o j6vem Partid,o" É escusadlo'pensar que,metí-

dãs nos galinetes se irá contribuir para a liherta,ção do nosso país, ê escusado pen*
sar qne sao os bons d.iscuz'sos as soluções qlle temos d.e encontrl,r pa.ra o rsforço *a-
nos,sa unid.aC.e, toC,os os aspeotos clevem ser vistos'd-o pontó c1e vista comunis-ba, e nao
do ponto d.e vísta reformista burguês" I{arxe Engels, Lenine, Esta"líne e }[aotsê tu:rE d.,q-

monstrara,m qug os povos c1o munáo não se libertam pelos bem intencionados r Que enca-
ram a revolução oomo ume ooisa lon6finquai o povo liberta*sê se os comunistas ousarei?
estar na primeira línha c1e combate, na primeira trincheira, na pfimeira fá"'lcrica, or:
g,anízand.o hoje o povo cont&'e a carestiae o desemprego, a mis6ria, as tra"igoes nos
sindioatosr'as traições revisionistas nas fábricas, pa"a a.ma,nha o povo estar prepa?"Q

dor educad.oe pronto, e sobre a nossa banêeira d.o PCTP assaltarem os cêus em sua 1i'-
teriação" Esiamos aqul na nossa Conferência coro um fim o um obiectivol o fim 6 o d-e

que a nossa Conferencia tem de se virar para a luta d-o povo criando um forte c coeso
Pa,rbid.o Comunista clos Trabalhad"ores Portugueses na Beira. Li-boral. 0 objectivo ê o d-e

que sêm luta não pode haver uniâacle:ro reforço'e alarga.men-Lo d.o PartÍc1o na Beira Li-
toraL, não pod.emos pens&r que ciepois c1e amanhã, d-epois de aci,bar o Grancle ComiciÓ, to
d-os sà dirigem E su-as casas e o pesaclelo termincu. )Iáo" Â vicl-a c1o^povg mantem-se, re
olama a nooão, presençar e o nosso d.ever como sol-C-ad-os Cornunis-La,s ê o d-e estar ond-e eÉ.

tão as massas e ser seu-s alunos antes de ser Brofessores.Ú neóessárj.o e urgerrte que

§,e oompreenÕa que ,rão s" pocle faLar nr Revolugão em abstraotc r Qlte nao se pocle ser re
volucionario se n-,o se acred-iüar na Revolução n no único Particl-o capez d-o a levar aüé

ao fim.
E necessário, correctó e urgente que to'c1os os qutrC'ros Ôerncr,strem pela írrtensi-

ficagão d.o ercemplá prá,t:.oo, os nãpectos da Or'ganização e do trabalho Comunistr d"9 nnag-

§as apoiand.o-se nos êlemento* *,riir avançacLod e mergulhar Broftrnd.amente no seio clo p.o

vo tenclo a olassc operáría aa" n"Jião comá "jxo prinãipal o a luta oontra o revisionjir
mo e o oportu-nismo como base "orrtp 

o imperialismo e sociel*imperiplismo"

tlomar a d.irecção c1o movimento cle massas nas actua.is condllçã"", qltu'melhor res-
poSta se pode'á", à" nossa Conferônoia9 oS problemas-cl-a bataJai d-o vir'ho' do leite'
os sind-icatos, as contfa-taçoes colec-bivas, as réivind'icagões salari*ise a saúd-es'n'
cultura; a previdencia, o funoionoti=*o páttioo, as ilesintervençães, as-mulheres' as

orechesi os infantárioá tuclo são formas [o" .r ju-steza c1a correota politica d-o nosso

particlo pode e c1eve ohegar" o povo acredjta rro Éctç porque'sabe que ê o úníco capaz tte

eàcavacar toda a p"çooír.-.i" tráió;ã. ao the d.ar um norte, um caminho e uma organizr

çeo.
Tod.os estes problemas da vicla das massas dgvem ser postos na orclern c1o clia ile-ca'

d. a cêIu1a nrlcloo,:u comitÇ nao tra,balhar às cegí1s nem urC'ir lntrigas nem maquÍnaçoese

trabalhar pela unid-ac1e d-o Pr.rtid.o corn r* rno"*oã, t tio contra o Partido e e .Revolu'-
;#""il;-aíJiit:-, os problemas das rnasses e d.o Pa.rtj-d-o não pod-emos tomar cl-ecisoes j-':-s

tas e aplicá-1as, e pocler*se controlar os seu-s resultaclos, ê nosso clever fÓ'zev ccm

que as grancle§ massas oorp""urráu.* q',r* n6s representsrnOS oS SeuS intefesses' respíra"'

mos o mêSÍlo &re e lrebemos d-o mesmo sofrimentoo E nosso clever ajudá':1aç*Q-uer dízÓr'

mostrar:lhes q.ual o caminho a seguir para alca§Çar o seu fim, confiarão em nôs' o

Particlo renasce e o fa.rol'verr,',.1f,o d-e libertação surge porque ê essa a grande aspir"

ção do povo d-o nosso país, assim ootro d-e t'rC,-oà o* rroã*ol irmãos explorad-os e oprinri'-



d.os do munclo iÍrteiroo N6s camarâdas, não estamos s6so femos o Marxismó Leni'-nismc., -t -

mos os quadros, temos as masses, temos a revolta em todos os recan*osr-têmcs r; ?í.r'ü-:-.

ç1or precisamos s6 d.e cuÍüar d.os nossos mêtod"os d-e trabalho o d.e clirecçaor trr.':i "re: 'f.l
soiviêa esta guestão estamos persu€,diclos que grand-es a1têraçoes haverii e !,i'-.i-;!e)t'

ôias nos esperam, 0s comunistas são d-e uma fibra especialr Que pelo porrc <+ l i'-; ::'I
tid"o tud-o dão atê a sua vidae ôontra os qus se levantam contra o povo e o P..--'': i-.i'l'r

a g'uerra at€ ao seu erte:minio, vejam o due aconteoeu aos Ürespos e aos 'rr'-."11-'Íls:

inímÍgos c1o Partid.o e cla Classe Operáríae hoje são e§oarraclores públioos c:t i'L?'

v:ida não passa d"e hip§critas e d.e para.sitas lacaios d-o ímperialismo e §q grgç-:"i-.'. '1l'rjc

rialismo.
para que seja possivel a vit6ria 6 necessárío um amplr: movimento de est'iir-ic t'r d-5'

bate e apljoacar: rla politica" r1a táctica d.o Partid-o no espiritn de andar l;rr,ll-r-:, irrr';-or:

á male.àâprecsa. úneeessd,rio ter urna visã-o &ap1a do nosso trabal"ho c sa: ,:' ': ":,.çi.'
planos concretos" Tf
o ASPICTO PRINCTPAL-DA, IFENS|SIVA PÜLÍTiCA

DO PARTIDü NA REGIÀO , E A ORGAIWZAÇAC ili\S
GRANDES FAERICAS

Não se pocle falar em Revolução aem Í& tomarLa do pod.er ". "rão 
se criam as co::d-i*

çães materíais para essê justo ansnio' Um dos aspectos que 6 d-a inteirâ ?esporÍ::ai-:l-]i
àaae do üomitê hegional, é o d.e não cuidar dos planos e entre el-es os princ:pi'is:rri--
ctores para que o Particlo se tem que virar sem prejuizo de outros aspeotos efl::cr' ir,l.

cunêíriàs .1r.,,* tão clevem ser substiriradoso N

Tem como mola principal d.o arrangue para todo o nosso trabaLho a q-ues;ao ira cr*
s*rrirr,iã; aá"-g"u"a*ã fábri"r*. Pensar em organi%av a Par-bicl-oi pelos pequeno§ c,:ui1"1;Êrisi

6 ver a floresta pela àrvore. Se são clesprezaclos os principaís centroÉ opei'â.1'íos '''

d.entro deles es principais fábrioasl 6 estar a martelar em ferrÓ frio, e Jt':'-:'rr:i'i'i:: '.na
seja_o inimígo a ter em mãos aquilo que o nosso Partido não tem, porqlle a ciir-ccÇâ. ll-a

regiao se recusa a trazer sangue novo para as nossas fileiras e princípalmet^ite d-:;;

s"ã"üS*-râtricas dos 3_clistri{os, fem esta manÍfestação uma clara linha que e a' '-i ll+.

ãturção e c1a concí1iação csm o ü:iar'ô.ê capital -e-d.á 
perfeita autorízaçao pi:,ti.'l:-t'' r'

social--fascísmo se iastale e ad.ãptc toda a tratgão e arrogância para os oiici'âi'';'cjí -"r)'

;;;;ã;.-D;;-á;" .,*;; ou a conferência vê guo sem e orsanízaçáo das gr'anilc'i:::r'''-'i

"à;";;";";*ão*ia"rno 
d-e propaganda e agitação, o Particlá não se alargae que I rr i1"1 'r'1j1'

6 a pequena burguesia. fu pàr*esta razao que mu-ii;as das vezesj se ouve aÊ q-ue:rx:'.I ''i''
traoias d.esligaáas da filosofia marxista ieninista iLos comunistas.e os papa\.e"i':: ::'''*

g;;";lágrimãs de'crocodilo, e usa:se a chantagem porquê nao se trazer:do i:'§ r::)c'r -

rios para o Partido, d.iz:se q.ru rrão há'lhip6teuu á" aplioaf a-Politica que o P;''r jJ-''r dJ':
-;i;-ii;;** 

à-po**ivel avançar porque o povo r,ão p*r""be", sã. assim os oa*ei'.:Lsr'ti.s
que cle argumentc em argumênto ai6 áo uu, êsmaga,mento-tota1' E?rquanto que o Part:"c1r nos

l-ooais em que a sua poLitica é aplicad.a vaí d.e vit6ria em vitória pela tlnsclicl;r''.:*r:

e apllcaçao d.a 1inha geral revoluãioná,rj:a proleiária sobre a lánha burguesa 1i61,'j-5r16*

nisia, mátu* na boca d.as massas ô que estâ na sua'

p Um poÔeroSo movimento d-e revolta prepara:se pãf6-e§ta1ar, oriando assj'ia 
"t-.r.:t-''

çoes boas para o trabalho dos comunistas na Organízação clas grandes fáb::j-c.a s'rli- )

que atê ao fím d.o aRo c.,e \977 o Comit6 Regionai se-d-áve 1ançartom entusiasmo e af:'"-
co à organíza,çao d.as 30 principais fâbrigaã aa região atend'endo aos centras intr;r:'''^:l '
ais quã embora haja pequenas fábricas nao se deve desprê§âro

1r
A IUTA CON TRA OS DESPEDIMEN IOS

P ELA SUBSISI ENCTA DC Pübü
0lhar pa,ra a crise sem perspectivasr pensar que a solução ê sern Iuta, -''r;'i'-i-Í



que os cha,mad.os 'tsecialistaÉr' tud-o fazem para que os operários sejam la::çados no cles

emprego, 0 capítalista hoJe tem tod.a a possibilid"acle c1e raanoh.ra.-í:ano os operá:"-l-cc o

consíntam*que 6 o de d.esped.ir rnilhares d"ã operários alegand-o ,ir." i,i,. '5 ;:.r:cd':!':::':i ')' ;-P

presa que s6 d.á prejuiuã *r* que tem soLução, podem ficar se o crd.eiraclo.''.': t":ti't-'sn:,'iç,.

fusta miseyáveL dàmagogía tem como fim a ririsêria crescen-be do nossc poli') 'r,c -'.:+::';--:r',i::1

ra o d-esemprego d.e milhares c1e operáriosl Se esta situaçao ci-o nosso pcvc Õ e:§an? c

porque em tod,os os toverno" prori*6rioe , toclos os partiôos burgrr-eses e rea'':r':ioi''{::-r')'3

tud.o fiZeram e fo,zera pAra que sejam os operários a pagar a crise' Fo:i e Ê-':'';r' ir;ir";*
;-á"-;;rição mov:.d.a pe1-o partidá social*fascista contra. os operári.oç peiri ii;:l).r;;'''.'1i6

d.o controlo Operârio burguôs para operários, foi e ê nas contra-laçóes cc1ec*iv;";'; § na

pcrfeita conivenc.i.a com os grand-es monop6lios e granC'es agrários:i'as inCcmr:!-jlrer'ríj': i 
"l-t14

à *"o coro já ê velho ccmo tod-a a corja de parasitas'

Têmos o clever de olhar para a críse com perspectivas a,rrar'-çacl-asr'colll soit-rç§tir ':'on

cretas, , *otoiàã't-rriãã""r"ãi.rr* c.n-bra a bur8uesia no seu-conjun-Lo, r-'tp:'opríai-c c3i

pital estrangeiro, avençar com o Controlo 0perário, o tral:allio o'ori-6ç;r'-Lilri-s i]::'''- .icrt.os

e a atioliçao d-osr clesped-imeittoso
em luta cont::a os r-l-esped-i-i:re:i'-i;cs,

na llomê Feteira e er ';oc1;L i' :l-nl''":s*Na região o que'se verif :.aa ô qu-e o Povo está
na Cu-etara em Pornbal , na fêmaso Vieira d-e l-'eiriae
tria vid.reira no pva?,o d-e C,ois ou" trôs.mesesa

À iionc.,orel no nistrito d-e Coímbra, a Âuto--Vit6ria, F,-,-nc1içães-}{ota-Qrr'ac]'lrsl Sector'

Textil; eni .l,veiro a Caixa de Previd-êncía, Stelbei'g, InclÚ'stria d'e Ca1'ca-d-c' e-bc' " tcrio

este movimen-Lo 6 Segu-ido de perto pelos pequenos e pobres Campon.cses ci)j1'[ra o§ prcÇos

dos proclutos ;:ara o cul-bivo d-a terra"
À nossa Conferência

Cro e cofrecto no camPo d"a

d-eve ser clarividente qrranto a, Llm estilo c1c 'i;::.aba}ho avança-

d-irecção or-r influenciar nestas lu-ias'

Que ens5namen-Los çe poclem tirar de algumas lytas?
. Em prÍmeiro lugar, a questão c1a Tom6 Feteira, Ind-ü.s-br:a C-e Limas em'il:Leire' d"e Le{

ria, que conta;";-Bóõ'oporArio{-" op*rárias, emprêsa qu.e-nesre nomeztto'tegi o ser":- fi,p

cionamento f,irigido pela co*i*oã.'d;'õ;;;íLáao"ã" e^."m v6s-oeva de ôesinterwen+Íona'd"a'

Nesta empresa a $ossa luta contfa o regr*""o Jo pa*-ràa'âcm áe se, eent:r'arla na crgani-*

Xü: ;o,u';;"ã";;;-; ãf"ráriu,*, .,rfirad-a pava 6 ôãnftncia cr-a pc1í-bÍca ilbs; scoía'l::r'ascíg

taS e daqueles que Sc pretenclem fâ,zer passar pelos írcvcs pairãcs' criar iiugr>e* à' ctr,ag

se,êe q&e: o ilnimigo yrâo tcm fo:'Eae "orrlíli" 
com o socj'a-1--fascismo 6 criar x§ c(':i:ilir)

çãos pu.r, a traigão ma5-s a.oje"ià á*u enr t:..s a*os s. pcilc'p:'aticar coir-i;r: 'f ir')i:(i'i'r"ã l-:'!

ta oon-Lra o fasoismo e.a sanrha asJassin,, der pícic c cr-e'GsR, 1:;-:a cssa ci"egoff'cí^ucl-cet:-.i clcs

de essa 6poca; at6 hojç, ass',minào vá.rias fàocs até ao zr''fi?estaments Ôb) c;l'pijtaJ-is-L."

Em Segunclo lugar, os operários rrão qo*"n a d'esintc:rve:ccãc" Os colcillecl-or';:i tu-

üb pensa,m pãrra que cluma 16rma o,u aoutra físu§J 
"o1n 

o *"' qoiàhão' IIão se afiica. o-lhr'-

Ballto de massas e a criaçao c,.a sua organização 6 ao fim e aoocabo un":Ê: l:T 
o"t' os cÊ

pitalistas G Gom os sociá1-fascistas glte a cluatro pa-tas u" pà*n, para nao scveÍn úesalo*

Jaaos dos scus gaTlinetçs o '

Em ti.erceiro lugar, os opcrá.ríos q-uc foram a va-nguard-a estão a hes-j-:ar:e quanào o

seu clever somo d"efengores aa eiu,s*n e mÍlitantou ao Far*iclo-devia scr o d'c csta:: na

d.ianteira u_ *i;,,],;ã.';; jü-i"-r"ri,tica,*perá org,v''zação-c1os operárío:';, u'onr-ra a pe

çon1ra revisionista, çontra a 6esinteÍvençao e pctá aplfàaEã'o c1b conlrolo rpc:ri'rio"

Em quarto lugar, aba,nC.onar as ilusães 1ega1Ístas e reformistas' all-l-jcr':r'e"i'irstl'

pol-ítíca e mergulhar na classe"

À lr1ta na Cuetara em Pomlral ê um passo important:-i:-ed.ificaqão ilo l-ai"t;ic,-r; r'rcr:ltc

Ooncelho, sabcnctro aproveitar e;Iuta d"as massas pare' organizar o Part:id"o"

ÀluihanaPrevic-ênciacmÂveirotemtrazicloumaricaexperiônclaaoc.i.r.r..i.ic,o
quc ri,,clncnstre, quc não 6 rr ror*oll,-r ar*o-se àirige as massas mas sliil 'i':;r:-l iÍ' :):'nil o .ct

Joio " orr.:r.izá-"1r:s' Vl,
OS COMIIIS DISTRITAIS

Acstcy.'i:srrcÍtoor|oclrrnen-tcc1c?d-cFevcreiroclocamarail'aÀr::.4,1r]-o1i4:rtosi.C.l'Ül.o-
mamcnt e clu-ciilat irro s



'r Por6m, se esse pequcno núcLeo clominar bem a linha fund-amental d"o Par
ticlo, for ed.ucaclo na id-eologia e na ciôncia d.o marxj.smo, se ligar as
lutas c1o povo e conhecer o movimento prático, sc efectuarern amiúd.e ba-
1anços sistemáticos d.a sua experiêncÍa e soubcrém extraír as liçães
clos erros, se confiarem nas massids c no Partid.o, *ão temer s.rcrifí"io=
e per§evevar na luta - scm d.úvicla que se transf oymarâ, d.entro em breve
num forte c cLarivid.ente Comit6 Distrítal, sabcrá consolid-ar e d.esen-
voLver a organizaçáo c1o Partid"o e organizar a classe operária e o povo
para a lutao'?

É necessário tomar:se tamb6m mcclid-as nesta qo"stão importante para a vicla do no.q
so Par-biclo nos Distritos a saber:

1o I'largar os Comitôs Distritais, teird.o como critôrio estaretn represen
tad.as as grand-es fábrÍcas clo DistrÍto, e un"r replesentante por cacla con
oelho g

2a nesencad.ear um amplo móvimcnto c1e cclucaçáo sobre o Comunismo e Ca
linha política d.o Partid.o, tend.o como base o estud"o da HIST0RIÀ I0 PÂJt
Tfn0 BOLCI{EVIQUE, colóquiosr stc. i
3s )ecisão sêmpre cla int*grrrção clentpo clo Pqrtid"o nas grand.es fábricas,
frre cail-a quaclro saiba 1igár a sua organizaçâo "o, as grandes fábricas;

?n Nao abanclonar os simpatizantes nas pequenas fábrícas;
_)o Servir--se c1o Particlo, ser instruíd-o para o Partido, entrar nas Âs-
§ôciaçdes Culturais c nas ald-eias;

-6: 0s Comit6s }istritais devcm dirigir com firmeza o *rl'aaIho prático6
7s CrÍar as organizaçãns interm6clias para agarrar os simpatizantes mes

-Ti-r, quc scjam c1e outras temas"

Ousar ser & clirccção, estar ond.e estão o* r*u***, organizar tuclo o que 6 suscep-
tÍvel d-e orgenizar, romper para toclos os quadrantes" E um clos deveres que os comunis*
tas tôm que saber aplicar" Vlt

A LUTÁ\ Pf!*A APLICACAO DO PLA\O
l\Ç TRAI3ALHO SINDICAL

Tem sido d-e certa forma clesprezaclo o nosso trabalho no que diz respeito ao trabg,
tho sind.ioal"

0s cnsinam-c.ntos cla 1s Conferência sobre o Trabalho Sind.ical sâo ricos, sendo clue
nesta matêria ,rão "o poaà ficar s6 pela aparência, mas encontrar as caúsas,

Reforçar a influêncÍa e o papel d.e d-ireoçáo no movimento sínc1ica1r inplica tam-
bôm a" questão cla organizaçã"o d.as grancles fâbricas d.a região.

Saher combinar a organizaçao do Par-bíd-o oom o trabalho ê a tarefâ que d"evemos
ter d.e imed-iato cm maoso

1a Preparar clesd"e' ji" c, nossa'participação nas eleiçães'sinclicais d.este
ãoe i{etalúrgicos, ViCrreiros, SNTCT, Construcção Civi1, Bod.oviários e
Quimicos ilo Norte.
2a fomar posição face às principais lutas pelas contrataçães
vas d-e trabalho"
3s }Ísputar aos revisionistas a direcção d,a União Concelhia

colect i-

d.a Figuei-
ía da I'oa.
4.4 Àvançar na cri.acção clas fracçães sinclioais nos sínclicatos principais".}. Sind.ica1izar tod.os os nossos camaradas e organizar a sua partioipa:"Eo no movimento sind-icai"
6p- Criar e cl-inamÍzar os departamentos sinclicais e completar o levanta--
mcnto d"a rcgiao.

Os tímiclos assopros d.este trabalho devem ser encorajad.os o que compete ao Comitê
Regional e aos Comit6s }istritais impulsionar toda a activid.ad.e deste sector ile gran*
d-c significad.o na luta contra o revisionismo e seus ac6litos.



vilt

A QUESTAO DO ORffiO CEIqTRAL
A luta agud-a entre as d.uas 1ínhas que atê hoje se tem travado na Organização n-e

gional d.a Beíra Litoral demonstra que a corrente principal*náo ê suficientemente for
te para defend.er o nosso CIrgao CentraL e alargar a sua aoçao política d.e organizaçil'
e propagancla ôntre es massaso

Como tale 6 necessário um conjunto c1e med-id"as políticas no senticlo d.e que tarn-
-, , .tbêm no espírito c1a nossa Conferência c1a Organizagao da 3eíra Lítoral- se rectifique a
atitud.e face ao nosso 0rgão Central a fiií áe s" reforçar e alargar o carinho e a atet
gão ao Partido e clr-as massasc

-L. À vencl.a mílitante ô a base principaL da d.ivulgação da propagand-a c
c1a vend-a d.o Luta Popular"

:ã. Lutar pelo cumBrimento d-o objectivo d.a vencla C'os 860 jornais d.est!
naclos à Arganíhaçao Regional da Beira Litoral"

*-:i§.i:t::Í'"ifflilJ?"comit6 
cleve ter o seu objectÍvo de venda e'

#"j:*:tã:il::= 
a vencla porta a porta nos bairros operârj.os e pobres,

!* fntensificar a venda militante nos looais onde Ée ooncentram ou r!'
-*ünem as massas, nos mercad.os, recintos desportivos, nos'caf6s e &ã rua
,ft. Lutar pelo pagamento integral c1o nosso Orgao Central, respeítanclo
os prazos.clecicLid-os pelo Luta Popular,

#,,: ?:ffi:ã:ul?:, ":H*i-i3:%Tt"",$:i",'::l':i;"*il: ã::-:";ffi3"
Ieva a que neste momento a Organizaçáo Regional tenha uma clívid-a c1e

fO contos para com o jornal, 
I X t

PERSISTIR NA LINHA GERAL RIVOLUCICNARIA
FORMAR ÇS CUADROS, DIRIGIR A LUTA

DAS MASSAS
- Âo termínar o Relatdrio sobre a oRGAIIfZÀÇ)io REGIOIIÀL nÂ BEIP,A LIIORÂL à consid.-e,

ração dos camaraclas para ó seu balango cleve ser realgado que o aspecto principal é o

d-a organi?,açaa d.as massas, a apli-caçao c1a po1ítica cl-o Particl-o"

VffÀ À CLÀSSE OPERÁRIÂ!
GL ORIÀ AO iLA.RX I Si{O_Ltri,Í i}T T SiUO-.}{.AO I S},1iO !

VTVA Â OTE}ISWÂ POLÍTTCA }O PÂRTIDO!
vrvA À EDrFrcÀÇÃo m PÂRÜrlol
VffÂ À UNIDÀDE DE ÂÇ0 ÀIhS.N0SSÂS f'ILEfiifl'S!
V]VÂ ,iI DITADUru. DO PROLtrTÂRTÂNO!
VIVA O COI{TEITS}4O !

,V]VÀ 
O PÂRTTNO COT]IINISTA DOS TRÀBALI{Â}ORES POETUGTTESES!

Leiria, 10 d-e Setemhro de L977


