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pErÀ DÍRECÇÃO DÀS MAS§AS,. DOrS 199 DR r'rÀIO EM CONI'BOIÍO

. 0s êFpsctos mâ1s salientês qLJe caracterlzam ô sltuôção do tno_

vlnento de .nassas após a formação, to,Bêdê dê poss! e primêirês mê

áiou" io Govêrno Ps/cos são a !ranae rêvoltê dá ctsssê oPêráiÍa ã
do povo, ê suê firíÍ18 disposlção pôra lutal' e a ne-cês61dadê de una
dlaecçã'o qu€ apontê. rJma saÍdê-.-vltoaiosa para o caudal de93a ênÉr_
gÍê comb6tivê.

2,-

Sendo eáta ô sltuação do movimento de môssês, sendo uln dôdo
indêsmÉntÍve1 a sua fiiúe dêtermlnaÇão óe 1l]tÉ. e sendo ê condl-
ção determlnÉntê do dê5fechô dessa iuta s dlrecção dê que dlrpoú4
lnevltávsI sB tornê entre as dÚsé cIaáees em confronto ô dlsputê
ps1ô dirêcção desáe cêuda1 lmpÊtuoso.

cena: que se trôduzlrá e59a d!-BPu
que se 3ogará o d€5fechô de§ts em

será nos dois 199 ds ílê1o em
ts. Sêrá no9 dolE palcos dê luta
bêie dê c1âssês.

N9 desmêscirêmento uo ll dê l'1ô1o ômêrelo; ne preparaçâo vito-
rlo.Sê. do 1! de "l'1â1o operário s FopuIa!, ,ns culdêda preparação,or-
ganlzaqão ê mob1lÍzaçáo da ÊiandB Jotnadâ dê lut6 e di, protesto.,ê
vê ser' posto todo o enpênho aevolucionái1o dos comÚn13tas, uDlndo
e di.rlglndo os e1êmêntos mals combstlvos da c16s6e, môbl1l2ando a

unlndo à suê voltê a massê revoltâdô dgE opBrárlos ê dêmêis traba
I hado res.

3..1 os OBcÃos DE t'íÀssÀs E À DrREcÇÃo rRArDoRÀ Dos

REVÍ§IONISTAS E DEÀ'ÀTS OPOBTUN:STÀS

0s órgãoa ds que as masses poderiêm dlFpor para dlrí81rÍ..Êe su6
1!gâa- de- 6-1€ sa€, . t-onedqs c.omo estâo, peln dt!recç--áo -trôid-ofg--E99 re
vÍslonÍstas e demÉ16 opoitunlstês, môstrâm-se lncapôzÊs da coôst1
tr.Jlren o faêtor dê organÍzação dês masgês pêra o Êmbête de clasl
sês êm quê o 1e de I'lêlo de 1978 ss tDêduzlrá,

Êace'a'eata á1túação, cábêaá êos comunlstaí, perárltê É 1nÊv1_
têb111dade ào eúbate ; ê nêcessldâde dê thà dôr' uma organtzação e
um6 difêcçã8, eíconirar a solução, as formag E !9'inélos quê poa_
sam resolvEr um6 ta1 contrêd1Ção a favor da classe oPá1641ê ê do
povo, êon9o1Íd-aa o avanço dê 6uê lutê e rÊ{orÇar o lmpeto ievolu_
clonár1o dô suô +orçâ dê combête,
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19 DE r'rÀro_ SÃo_ _o

DÀS .fiÀBSÀgI Ej-,{»

lNSTRU!.IENTO DE oRGÀNÍ zÀÇÃb

E 9flTiBüO:,DE .Í.IGÀçÃO ÀO 'Pâ&(EDQ 
I

Para o lmportênte coínbate qLle sÉ aproxifôa, a criaQão, desde lá'
' em todas ôs fábr1c6§, Émpr:eÉ43, ,l"o;c415: de trêbê1hÔ, bê1rroo e fre_

'rÊslàs dê COMIssõEs 18 DE: MAÍ1,á umo taràfa u.gentB dos ê1omêntos
da vanguarda, Eós comunistàs e do 5êu Pôrtldo '

, procedBr à eonstltuiÇáo d. 99Í41§Éggs 
'J3-lg-!4!-9- nê bêse dos e-

lemêntôs m61s combêtivos, c o n s eãIEiTãí-ãlô ied ltad os da classê'de-
3 Énvo lvsr um grônde ttâbê1ho dê mobi 1i zêçáo nê baêe dô denúncla e

do protESt6 contrá a§ medldas antl-popu1ôre3 do 6ovêrno'q9e ae re-
ii"!iàrrr J" forma espêcÍ{ióà'EarÍ:àáàê bêiri'o'a em cÊda fátii1àHi': ctrsÍ::

orír com 6s dlrect.ivês,.P lns.tt.uÇêq§.do Pêrt1do, apitcqr a sua 11_
nne oe me'ss-ad, re!ôt!ctã!rérr! e-plr-oIeiãr1a, - êÍs ô cÊí6vê .üitorlo-
5ê A êmpunhêr sêm perda dB têmPo.

0 plêno pôra a ceLebração vitorlosa
de Jornadé dê: 1üta Ê dê protê§to corltaa
por lsEo, dlvidlr_se em duôs fases.

1.

do '1 I de l'1ê1o como umo grôn
aê medidds do 6DVerno d6vê

Aquê1ô que 6e destínê a criôr um grênde ambÍentB rêvo1Úc1o_
nário de tnobtllzôÇãoi'. organlzôção e unldade combêt1vas, em

que desemFenl')ôrão pôpel decisivo as.coMIssõES 19 DE MAIO nar
fábaicas e fregueslês, !êspondêndo s pôlavrô de ordêm-que-6
Comlssão 0igôn1zêdorar lançôr'á no sêntido d6'sÚê. ctlaçao ês
centenas,
A que eérá consti.tulda Éirla ú1tlma sBmdna antê§ do '1eds l"ldo
em que o Partldo convocêrá as mêssês para ô gràndê conceÔ _

trtscáo do-R-ossio, lhês- -funp r-ir-i r é- uoe.dl-r-eaçéc e fu!qi.lé núm

"àr.ràar 
úniço u qr" upo"iãiá .os. seus obJqctlvos rêvolucloná-

;;;;;'"";";;"".;;;.;;i; 
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que ã 'traoarhã oa re raÀe
se dástlna a Froduzl!.:;l1"i;':- 'r; i):'i' -: i: i: I

Í- ÊRGT'ER E DIRIGÍR CENTENÀS DE COMISSõES 19

COMISSÃO ORGÂNIZÀDORA NA 13 FASE DO PLANO

DE I'iÀIO - O PAPEL DA

1, As orgênlzêçõss do Pêatldo devên, bobiô orientô9ão ê em e§trel-
ta 11ãacão com a Comlssão organlzadora do 1ç de l'lalo, 1ênçat' o

"rov1"ànio 
pela constituÍçào de Coniseões 18 de Mdio, 'é-nda 

que

unlô rÍg grande campênhá dê agltêÇão murôi, sêrá a condlçêo e oPon
to dê partlda pêrê que as Cbnissães tQ de Maio florêsçêm por to
dê a Ésrts, nss fábricas, nos Éêii'rós e'fiegLteslôs'
Serviiaó-se dos exemplos êvônçêdos, que ê CornÍssão orgahlzôdorô
p"opÀeãnot."á em clrcular àue'dlstrlb!1rá dirrôntB ê próxlma se-
môna,-as organlzêções 1ocêis deveÍn travêr uma intensê luta pBla

"on"irtutção 
de cÀntelas ae conieeõee 18 de Mdio, ílum prêzo quê

nâo deve lr ô1ém dê 53 felrô, 2t dÉ Abr11.



- A segundô à rea1lzôr efi 21 de Abril Ísextô) '
_ A tercê1r4, em qus, como''nâ ônterior, êstarão empenhadas as

- co^ieiõài i9 d." iloio e as organizações do Partido, deverá ser
_-- - ''' _efectuâda dux-ante--a últ'Íma pemanq qqg a|r'!e'qeqs o 1e d9 l\la1o e

tê1 -collq ês outra$ .Íierêce qmô cLrl.dade -Preparação, ó r gã-tf';, àção -
e controlo por part'â dê comissão 0rganlzadora ê de"todaà as "

' organlzÀções Ioôêis do Psrtido. r\!"- '

- Por ocasiao dês canpênla5 de PgItêÇão murêt dsvêm ôs-.orgêniza-
ções locais ter oblectlvos para colocação dB um certo numero
de fã1xas de pano com ô1gumô5 Pa1ôvras de ordsm deflnidaB cen-
tralm6nt€ no Lutê PoPulôr nesg1.

3, Será emitido, primeiro; o'Plênifesto Centrô1 das Cani€sõe6 18 de

lldio,' Lt açand-í á v1a, os mêiss Ê os obJÊctlvos pará ê celebra_
çio "áuÀir"ionerla á.o íe dq Í'1êíô. Este ''í"1ônifesto" será distrl
Éuido atô 0omingo ã no1te, sm largos milhôres, pe1ôs organiza_
ções do PêrtLdo"que deverão irze" a.,u dlstribuição às massas
i"s fár.t"at, bairros e fregLlesias dutants ô día de 2!feLta 17 '
a pârt 1r dac 7 horês da manhã.

4. Será emltldo pelo Oepartamento Sindlcal um l"lanifssto cêntra1
. da llnhê LUTA-UNÍDADE-VITORIA, assinado pelês FrôcÇões Sindi -

cais dê todos aqueles Sindicatos onde fol iá desEnvÔlvidÓ uÍn

trabâIho posltivo tradLlii.do na apresentaçáo de progrêma e lj s_

tê pêrê Bs e'le'i Çóes.
As Comissõês Sindicãis concelhlôs, as Cé1uIas de fébrica ou êm

- presa e as organlzeÇôes locais ém gerê1 devem dlspensêr umê gran

' de ar-enção à ã'i strlúutçêo dssre I m p o r t a 1 t e - d o c J n e n t o que deve-
: ráo ter na suê po"ue uié 39 feltê dia 18, às 24 h'rás' A dis -

i"furii;" à" rnas"e" deverá ser'efêctuêdô duránte o dia de 49fei
ra, dia 19,

5. A tirsanizêaão Cês l'1ul.h€res emltlrá úm l'Manifesto' contra a cê_

restia, a io,." " u risér1a o,e deverá estêr em qoder dds orgd_
nÍzacães locê1s do Pêrtido at6 à9 24 horês oe 5: Íeira' dla 20'
;;;;";;;*;;;;;;;ã-;'-:"""".-.i Ee +"r.u e 1o sáoado,dias 71 e

22. r- aÍ.a' se ae urn ao"unrànio à".tertr",u importância iace à si-
tuação de fome e mÍsária ê que o Governo cbndenê o povo e quÉ

ppr isso ê suê culdôda distrtbuíçÉo ãs massas deve mÊrecer to-
dà o empenho das qrgani.2ações 1o;à1s escolhel-rdo os 1oóá1s 

'nals
êproprÍêdos como as praçasr oá mercados e os supgrmsrÓados'

3

2. As côrÍrpônhôs de êgitêÇáo murô1 deveflr ser Planeadas e dirigldas
pelôs orgênlzações loeais do Pôrtido, mesmo quaÔdo 1êvêdês

. efeito nos diversos oontos p€Iês Coniesõee 19 de :laia Erltretan
to forÍnêd45, A 19 ca'roann.: de êEitêÇão "n,.:ral será assÍ1adê dpÊ

nàs 'C1tlÍSsÃo 1g DE liAIot'. As seguintes ssrão assinôdas pelês
diversas Conissõea 1Q de f,laio entretanto conStitUidês e que de

veráo levar ô efêito um grêndê núÍnero de Pinturês murà1s e ou-
trôs têrefas de paopôgêndê ê flnob111zaÇao '

_ Realizêr-se-ão 3 campônhôs de êg1taÇão murê1:

- A prÍmeira, a 1evêr a efeito no dia'15 de Abrit ÍSábado) cofi)

concentraÇão nas Sedes às 20 hotôs.



6. As orgênl.zações 1ocôj.s devem ter um plano para ô propêgandô 1o-
ca! das Comissõee 19 de l'laío, aÊse1rtaôdo que cada Coml§são for
môdô emltô, pelo m€noÊ, um comunlcôdo e váriês têrJetas coÍt pô:
1êvras de ordêm de protesto e denúnc1ê dês medldês ônt1-popu1ê-
rBs do Governo,

7, A Comissão 0rgênlzedora terá um plano paaô orçamentêr todas as
despeBôs com a Campênha do 1q de l'lâj.o e atrlbuirá ô côdô organi
zação do Partido os ôblÊctlvos parê a recolha dos -fundos neces:
sárÍos.
As organlzações locais deverão ter em conta que o g!!pE!s!L
pontual dos seus obJectivos condíciona todo o p1êno dê Cêmpanhal
õfiãiã6 tratar por ísso desde já desta tarefê e êstêr prepêrê -
das pê.ê ê cumprir segunãõ-ã-lTãno que ê ComisEào dlstribú1rá,

1T - DESENCÀDEÀB E DIRIGIR UMÀ INTENSA

B PROFT'NDO TRABÀLHO DE PARTIDO . O

NA 29 FÀsE DO PLAN0

PROPAGÀNDA E UM VASTO

PAPE1 DA COMI S SÃO ORCANIZADORA

1. Na 23 fêse do p1êno da Campanha, que se dêsÊnvolve dúraôte
tima semana, deve ser mantldê, degenvolvida e intensifícad
da a anterlor actj.vidade das Conissões 18 de aia quê nest
t1Ína fase se norte ará pe1ô neces s idãdê de organizãr ês mês
ra a partíciDôção na grdndê Conce'rtraÇão aí-ÃãI?iãl

ô úI
a to:
a út-
sas p_ê

2,

3.

4. Prepêrôr bênde1ras, ôartêzês e fêixas de pano pêrô d grênde con
centrsção ro {oss1o.
- DÊstacar o número de camôradê9 que forem oportunamente requi_

sitêdos peLa Comlssão 0rgênlzêdorê pêrô o c!mpr1mÊnto das ta_
refas ce ntral s de propagêndê;

5. Para o cumprlmento de tarêfâs centrais sêaão ôinda .equlsitôdos
ãs organizaçóes oútros melos, como carros, etc, pórô o que às

.orgànlzáÇões é pedldo uma flrme.atltúds de pôttido, po6to que

Paralefamente, será desenvolvidô ulnã lntensa propagêndê de Par-
tldo, atrêvés de uma bem plantficêdô propagêndô de todês ês cé_
Iu1&s de fábiica e frêguesiê e de todas ês orgôn1zêçôes 1ocêis.

Será emltÍdo ufir 1'1ênlfesto Centrê1 do Partido ataôvés da Cornis -
são 0rgênizêdora do 1e de l'4êio, dE convocaçào dê grandê concen_
tiação do RosBlo que as o.ganizêçôes locals deverão fêzsr che _

gár às massas nas fábri cas, nos bêirro s e frBgue s1as, em toda ô
pêt'te onde ês mêssas 1útêÍi ê ptotêstam contra as medidôs do Go_
vÊ rno, nufira grênde explosão de i ndignêçáo € revoltê.

Será efectuada nestê últimê semênê - e ês nossês organizaÇôes de
verão preperar cuidadosamentÊ - ê grênde cêmpênhê de agltaçãom-u
râ1 do P artldo. Fazer um grê nde nú;ero de faÍxas aom o simbolã
ê as pá1ôvrês de ordem do P artldo p arô êfixar durante ê últlma
sêmôha da c ôfitp ônh a.



quanto ê e stê qúestão ô situêçac
reslstênc1ôs e bolcotes que dêvem
mo manifBstêÇõEs dô 11nha qLrê sê
Veilnê1ho o quêr coloc6r ês massê5
oportunlglno ê i.ndeftssaB contra Ea

5

é de normalmente se depa16, com

ser firmÊmente combêtLdos co_
opóe ã vltória do 1r de l'lalo
à mercá do revlsionlsmo e do
medldas ónti_populôaes do Go-
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C O I,l IS SÂO BRGANI

DA OFGANIZAÇÃO
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