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I, ORIENTACÃA DO PLANOGERAL ANUAL DE 1978

CONSOLIDACÃO E
NO CONCELHO

DESENVOLVIMENTO DO PARTIDA

1. o movimento de estLrdo do volums V das 0bras do camarêdê 14êo Tsé_tung
- têrefa êentrê1 do ponto dB vlstê interno das nossês flleiras _ á a

ê1sv6ncô pêrê ê resolução da coótrêdição prinô1p41 êxlstênte no Con-
cê1ho de Lisboa i entre umô refatlvêmente frêca organlzação de PôrtÍ-
do que não está alnda em condlÇôes dê comPrlr todês ês tarefas quê-o
avôllço da RevoIuÇáo ímpôe e uma fo.te, coesê, cêpêz e beE 119ôda 69
mêssas organização concelhlê.

3. A consolidêÇão ideológica,o a.mar o Pêrtido com o cimÊnto da ldBolo_
g1ê marxlstê_Isnlnlsta-maoista, é determj.nênte e de1ê depende ê con_
solldêqão B o desÊnvolvímento do Pôrtido em todos os capitulos'

2. Os problBmas politicos ê 1dsológj.cos aão. os prloêtpôi6 e o movlm€nto
dêê6tudoáachave

4. A consolidaÇão e o desBnvolvÍmento do Partido ôão slgnlflca nem lmo-
bi 11smo, nem êctivismo.
A via pôrô o cumprimento deetes obiectivos ó a aplicação do Progrêmô
do Pê!tldo e os bê1.ênÇos do nosso trôba1ho devem ater_sê êos resulta
dos prát1cos do movimento de Bstudo e da consolldação tdeológica no
cumprimsnto das têrefas ilo Plano Anuê1.

II . AS TAREFAS DA POLITICA E DA TACTICA

1.

PROGRAMA DA PARTIDO

Apllcar êm cadô orgônlzaÇão e em todqs ês frentes de luta o Progaa-
ma do Partido, ê po1Ítica e a tácticê pêrê a actuaf etapa da RBVolu
çao.

2. Empenhat-se nas 1útôs da cIôsse operáriô s das mêssas, lutar peIê
sua dlrecção e apontêr às massas a única saída. parê elEs É pêaa a

crise do sistema cêpttêI13ta _ o Progrêmê do Pêrtido, o êvanço dê Rs

vo1t]ção e o Gove ano Populêr.

3. Lsvêr 4ecldidêmente à prát1ca. as ResoIuçôes êprovêdas nos colecti
vos dos BêncárÍos, sêguros e PrBVidêncid.

4, Estudar € apllcôr, com tlêse no Piogrêma do Pêrtldo, a linhE especÍ-
fica para todôs os seêtores de êctividade e frentes de 1úta.



s. :à*àiraganaearlb Pr:ogrê0r'8,.dg Parí1d6 e'ê. SDtução oçienária pala'ê,cri
sa tendo ein conta que 3ó dBstô iorma e do emperiho ilês Iutês a clês
se operér1a e és massês o tomarão como sÊú "

6. Lêvar por dlantê ê cêmpanha "Só os Trêbêlhado.es podénn vencer € crl

LUTA CO.NTRA A REVISIONISMO

'!. Aprofundêa d lutd contrê o reviSlonismo em todas es frêntes de luta
e nos domÍnÍos do Prograrila, dê 1deo1og1a, da táct1cê ê da organizê-
ção.

'2. ôeieàoàr o Progrêma dê Rsvolução, o marxismo-leninlgmo-maoismo,a tá
ctlco do Pêrtido, o Pa.tido Comunlsta como organizêção dê vangúardê
da classe operárla e lutar pela desagregaçêo do lnimi.go '

FRENTE ÚNICA

1. Levaa à prática a Frents Única tendo em contê a situêção concreta de

cads local É que o rBvj.sionlsmo é o prlnclPêl lnimigo no movimento
de massôs.

2, Combôter os dols desvios, dê direlta e de "esquerda"' A cl.ôsse oPB_
rárla neces6ítô de -fazer alianças mês é e1ô quem ditige a Frente'

3. ApLl car ê Frent e Únlca é ap l icar o Programô do Pêrtido.

4. Apllcar a Frente Única para ganhar as mêssas para o Progrêmê do Pêr
tldo e..para conquistêa posiçóes nos orgãos dê massas. e gantrá-Iõs pg
ra o c€mpo dã Revolução.

IU. ÁS TAREFAS DA ID€OLOGIA

1. o l,lovlmento dê Êstudo do Volone V á a tarÊfa centrê1 nas n1]ssas f1-
1.e1ras e a base dê consolidaçáo ê desenvolvimento do Pêrtldo.

2. Aplicar as Resol!rções sobre o movlmento de sstudo do VoLume V do Co
mitá Regionat-e oà comit ó de concelho:

0bjectlvos do estudo:

Consolldação e dssênvolvlmênto do Parti
do.

- Elevação do níve1 1deo1ógico dos quôdr€s
e formação de um grande número ds' quê_
dros teóricos.



- Recrutômento de nBVog quêdros.

4, Sessôes de estudo :

_ Comi tés lntermádios ( C o n c e I h o / I o c ô 1 s,/
dê Sector) - Sessões ds estudo quinzB
nais.

- Cé1u1as de base Sessões dB estudo se_
mânais.

5" Combêter o êstudo académico e estudêr pêra apl1côr à Revolr.:ção por
tugussa e pêrô combater g rêvi.sioni.smo e o oportunlsmo.

6, A dirêcção do movimento de estudo dentao do Pêrtl.do: êssêntê no Coml
té do C;nce tho e nos secretárlos dos comltás e cé1uIas.

""': "''
7" Êrguer 40 Escolês l"lêo Tsé_tung nês fábaicôs, freguesias ê looêis de

trôbô1ho e enquadrêr 600 êlementos das mêssas '
6. Segu i r as orien têç6e s do Depêrtamento de E stud o da Região.

9. Ergue r as Escolas_modÉ1o.

M. As 3 FÁCÁS
,LIJTA POPULAR"

1. Consolidêr e desenvolvÊa a rede do"Luta Populêa' e os pontos de dis
tribulção.

2...Centrar as forças no poÊêmsnto lntegral dos 2O7S distrlbuldos êc _

tuôl.mente.

3. Fazer um coareÊto trabê1ho de 11gação dos êde!êntes ôo Pôrtldo ô-
t rêvás do 'Lútê Popular".

4. lntenslficar a venda mi l ita nte sm todas as organizaçôes.

5, AlarEar ê rede pôra os 2.500 jornals'

6. Nomear corrsgpondentes € controlêr o seu trabalho. l ' ''



REVISTA TEORICA

_ tlifundlr ê revi-sta teórlca como ê'ma pêra a consolidôÇáo ldeoló_
g+,;; ;; Partioo e Parê a êlsvaÇãq da consciêncie da pôrte avônçadô
das masEas.

- Reallzar 500 êss1nôturas lnicialmente e '1000 atá êo flm do êno'

EDITORA DO PARTIDO

- 0i.fundÍr as obaês dos grêndes mBstres é pêrticipar actlvamentê na

ealir.".iá" JÀ Éaito"" do Pêrtido, nô consoiidêção idBolágicô do Pa-r

tido s na educagão das mêssês.

y. PROPAGANDA

1. Prev111B1ôr ô proPêgênda politlcê'

2. Propagandear massivêmênte o Programê do Partldo'

3. Comblnêr as várias formês de propaganda'

4. Reallzar campanhês de pinturas müaals qulnzênêl-s 5à6 dlrscçãd cen _

tralizôda.

5. I nten slflc ar a propagêndô local escrita i

' - Comúnicado qúinzenêI por cálrlla'
_ Renovêr quínzenalmente os murê1s'

6, Reallzêr sBssôes de esclarecÍmBnto e pêquênos e íTládlos comÍc1os se_
gundo um plano.de coniunto do Concelho '

7. Centrêr a propagôncla nas 6!êndee Fábrlca9, bajr'os opsrárlos e Prin
cípêis local s de t, êba t ho.

W ORGÃAS DE MÁSSÁS

1. Consolldêr as posições ê1cênçadas e o trabalho rêê11zado nos 7 or-
gãos de massas.

_ Sindieêtos
- Coml ssõê s ds Trabalhôdores



Comlssôes de llorêdores
Cooperatlvôs
!lutrÊ s e Colectlvidades
0rganlzaçóe s de Juvêntúde
0rganizações de llJiheres

2,

4.

Bs orgáos dê massss são o eixo pal nclpa 1 do trâbêl,ho ds ma s §ôs do
Pa:.tldo.

uma êtitude êctivo e esô1arêcida nê defesô dos íntêressês do

rar a dlrecção do Pôrt1do 6obre o trabô1ho nos orgêos de mês

tBr um plano pôrê cêda um ds1es.

5. Eaguer a cé1u1a do Partido nos orgãos de massês.

6. DBsêncêdear uma poderogê contra-ofensivê nos orgãos de
t 1ci pêr nas e Ieiçóe s centrando forçês nos prlnclPals e
quistôr poslções.

Tomêr
povo.

AsseEu

mê9sas, par

7.

6.

RBê1i zsr Colectlvos trimBstrêis dos
de mêBSas do Concelho,

quadros

llnha Ê spec Íf 1cê para cadô

êct !v { sta s dos orgãos

um dos orgãos de masEstudar e ap l lcar ê

Criêr modelos.

VT. CELULAS DE BÁSE

Conso 1idêr as cé1u1as de bêse ôt rôvé s
derêndo qúê e1ês são o BrJstêntécu1o do

do mo v lme nto
Partido.

de estudo, con9l1.

2. cêntaôr forÇas nas grandes fébricas.

5, Erguer 200 cé1ú1as ds BaBe.

3. Comsçôr por consolldêr bem 1/3.

4. Constit!]14 os S€cretariôdos e aeôllzaa mensalmentq:
cé1u1as rêlôtivamente consolldêdas.

ê Assiiibl-éia da s

6. Recrut ar 400 militantes,



7, F azet 700 Adêsôês.

8. orBénlzôa as 53 freguesias do Concelho e ês grandes fãbllcês,

VIII. ESTILO DE TRABALHO

1, Combôter o burocratlsmo,' o abêtimento, ê lmpotêncla B a Índisc1pllna
nô,

2, Reforçêr ê linha de massês a o ousar ser ê minoriê.

3. Dar provas de um esplalto elsvado de Partido e dê um estlLo dB trê
bêIho vlvo, dlnâmlco e êscl.êrecido.

4. Aplicar o CBntral.lsmo Democrátlco e os Estôtutos do Pêrtido.

rX. COMITES DO PARTIDO

1. Elevar c sua capacidade polít1ca e dê dlrecçêo.

2. Aprofundar ê planiflcação ô todos os nÍvels e a prestêção de con-
tas nê bêse dos relat6rios,

3. Consolidar os 6 Comités Locals e oÊ 14 Comltés de Sector.

4, Começêr por conBolldôr hen 1/3,

x. os 3 MEtos

DELEGACOES

l. Consolid6r ês I De legaeóBs do ConcElho.

2. Culdar da 1egôlização e do pagêmênto das rendas.

3. Intensiflêar a vida de Pêrt1do e ê disciplina nas DeIegêçôes.

4. Nomeêr responsávels e erguBr Comlssões em todôs as Delegaçôeó.

5. Eefender Es Seoes e assegurdr êpolos e SBoss de êlternativa pôrê
o céso dê petdefmos algumê.



FINANCÀS

1. Lanqar o movimento pelo
eomo crltérlo básico um

êume nto g§rê1 dôs
día ds sê1árlo, no

quot as ( Fevereiro ) tendo
mÍn1mo.

2. 916clp 1r. nar o

1.

2-

quotas de todoa os ml1Ítônt6s.

(C. Locals).

pôgamento rÊ90Iêr das

ÂtlngJr o quôntlt atlvo dê 70 contos

ÍIPOGRAFIA

As sumi r umô atltude
peltô so pagamento

A Edlficaçáo ds uma
rafô do Conce tho de

responsáve1 e combêtêr o 11berôlismo no qus reg
dos lnêterj.als produzldos nê Ílpográfiô Regional .

forte e capsz Tlpografla Reglonêl é também ta-
LlBboa

xI. coNFERÊNCtA DA ORGANTZACÃO REO|?NAL

pêrticipar actlvamente nê tI ConferanclaPrêpôr6r culdêdo sômentê e
dê 0rgêrllzêção Reglonal dê Li sboê ({'4ê1o}.

Culdst' dB todas ês têrêfas do II Congresso do Pêrt1do Comunlstô dos
Trôba thêdore s Portugueses.

XilT LUTA ENTRE AS DUAS LINHAS

A ap11côção do P1êno, a edÍflcação e o dessnvolvlmento do PartLdo
no Concêlho de Lisboê du!ôntB o ano dê 1978 exigeít que sa tt'ôv€ a
lutô àntre ês dúas llnhas dê forins francê ê aberta, na base dos
prlncÍplos, quE sê empregue J!stômÊntE o nrétodo dê crít1ca e da êú
to-crltlcê pêrô corr181, os erros srJpêrêr as insúflciênclôs e ob-
ter novas vltó11as.

O Secrê tárto do
Comitó de Concelho ds Li.sboê

Xlco

XT CONGRESS


