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de assinaturas ?

Élano

Encontro dos ResPonsáveis
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LÀI\íÇAR, E§I r{}n(} O pAre.rln(} ult{. lt'lvlpLo IIEBéI(TH

I}O T}r{ÜJTIÜlrCI *PLAI\r(}

PORttUÊ uru PRoJECTo-PLAnÜo ?
Atendenás âos desvios â linha polÍtica dc Partido, cçnetid.ss pela

anterior direcção do üepartá.meÍrtsr aos males Éâ.usados aü Fartido e as
JornaL e pê1a §ituação ãe des{rr§dito e de desautorieaçã+ em que fo.i úei
xad* o üepariâr'.leqto, impõe-se uma rectificação que aitr'rre radicalmenl.
te_a forma, os m§tados e Õ estil,s de trabalho e de direcçã* praticadosê-ate aI.

TI

O JORTSAL TEryl DE PASSAR lt §ER IX§CUTII}O
NO P/LRTTDO

É necessâr:i* nÊste momentc um PJ.ano Fara a_CÀMFÂI{HA pE ÂSSINÂTU -
RAS, e trai,â-se de sabero rit í:1)epartal§*?1tc r:siá nllma situação de po
der iqpor um Flai:r: âü Perti*3* ou:ie tem pelli c+n.tráríoo que ganhar' o
Partido pâríi o Planc e utiliear o ProjeÇtÇ *oríl* farma de lan(ar uma âflrpla e profurrda discussãc s debate âcerca "Püfi§ UM PÂRTIDO túMtJliISTÀ E:
Í:strR'§§M o §EU SnçÃo tf;NTRÂL?", como uma das muitas fcrmas de se lan
çêr um novinrento â* redor clo papel e das tarefss d* Úrgão Central dã'
fsrma â sê atingir unq lili$*dq- çle. ya$*qÊq 

"e 
jq gsçãq.

. Â situação elo Jarna} teln cle $er:'ectÍficada e alterada pela raízn
e isso não pcde &contecer sem se pâssar de-um situação má - em que ü
Jornal ri.ão era discr"rtiçlo * pârã uulê si.tuação cle ÂMPLA, PS.ClFtlHÍ]A-"e Rf;üU
LÂR discussão â atenção

ilI

o,UE FUTUR(} PlrBA A CAÍtnP/LilHlf DE AS§INATt'RA§?

1" Ertfi OUErtfi DE\fE II§SENTAR A EAn,IPÀNHA?

Ileverâ â$§e$tãr essencialrnente nüs mj.l i iantes üu previl"igiar
Çs actj.rri.stas rias ffiâssâs, iàs f*rças dísp*rsas Ê a terceira ca-
tegoria de quadr*s?

$everá per*J"ti"r liga.r o F;:.rticlo a todas sssas fcrças ou deixá-
- l as al: andarrad as ?

§everá perrnitir "r*forq:ar * rírnsclidar c Pnrti.do, marchandú pa-
r* reâgrupelr a.s .ícrças rJispersas, çu Õ'nrêÍ'ada na,"p*rspectiyâde
não t$tlral no Jçirnal para dar passos rlâi re$cluçãõ dol proble-
fias dlf ].Cer"S í



Deverá permitÍr :reso.lver os prgbl*mas das células e organÍ ?,a -
çqes em"diíicul-dar{es, ott deverã tÉr-ss sÍn conta unicamente as
Cãlu1as avânÇadas s interp:ôdias?

CAlt,|PIf,ilHA FÊRIUTUEhITE
or.I ÊutnpanuHA nE ci.IrffiL DURAçiAO| ?

2.

3.

Á. Üampanha deverá ser uma tarefa pernanente de todo o Particio,
ou pe1"o contráris deverá ser uÍnâ iarefa de eurta auraçáot

A-Canpanha pernranelte para defender, cónsolirtar e criar condi*
çoes para a §xpânsao- do Jornal. r üü üampanha de curta duração tvisandCI res-olver probl.emas imedia(os?

A Carnpanha permauerte para assçgurar uma base estãvetr doJornal
t.alatgar a-sua dÍfusão, ôu carnpanha de curta duração que a*diarã por algumrteinpo a situação em qire se encontra ó Jsrnatr

Â campanh-a permaÍIente para-alter*r a gÍ'ave situação do Jornal,
ou campanla de curta duraçãc uom objectivos estreítos e err.a
dos que náo visa nem ccntvihui para consolidar o Fertido e o
Jornal?

o§ FAGA]UIEnTT(}S §EtUnruAlS
opÓmi.§E À cnafipan*ta ffi .essiil{ATLaals ?

A assinatura resolve tu,3o'i 0u d*ntro da §.eete ela constitui a-quitro que & fixo e estável?

Qua1.a-üontradição etrtre o pagamente semanal e assinaturas? E-
xis t i.rá contradição?

Â assinatura e o pagamento seruanal não
tradição e as duaà formas Ce pagamento
cas diferentes csnsti.tuem instrumento§
tral.

coÍrstituem nenhuma Çon*
embora csn caracterís ti
na defera do ürgão üen:

4. 0s rrossqs especial.istas terão de se debruçar e estudar cada um dos
pontos incluÍdos iro Projecto/Plano, vão ,ter qué levar essâ discuiiã; ãs
suas organizações e fazê-la chegar a todos os escaLõos, ât6 ã Cátutaae
Base. Irão ter de registar as vãrias opiniões e el"aborar em conclusão a
opinião da 0rganLzaçáa aÇeÍca'do Projecto

Isso implica um estudo mais Êrofundo 4os problemas e da anã:.Íse
"como àp1ica| f minha ürganizaçã"o1" Este mátoaà permiie apiãnaei*ãr **
com os outrosr.âvançârnos-em conjunto_e pernite ainda aprofundar a dis
cussão acerca do papel e das tarefas do Jornal, e uma maior responsabí
lização na aplicaçãa do Plano"

Quanto ao objectj"vo deve-se aumentar, mâÊtãr ou descer, porquê?

BEPAR.T,qMEHTO SÜ LUTÂ PCIPUIAR

üJ\ 0RGÂNIUAÇÃü REGIONAL nE Í,I§80Â

Lisboa,?8 áe Julho Ce 1978


