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1 tA consolldaçào e desenvolvÍmenio de umá fott6 o'gôni2aÇÃo R"qio':1.:
I l;"-;";;;;; polÍtr"u" que se nos colocarn na actual etôpa' na dlrecçaô
,--.1;:""j;;;;; ããojiir"i;i-a." massas, rero'çô e coneolidação dês nossas

;;;;;"-;';;'"iu"g."nio d.-;";;-;; Á"""u' áo Partldo' contê com o melo

insubstltuivel que o nosso Jornê1 Comunista êssLlme nô Ediflcação e ccÔso

iiàuçao au* íorie, Jutsto ê coeso PartÍdo coÍÍunista'

? l0 nosso Paatido Comunista, ô sltuôção da 1Útô de classes e o sêu a_

a lo.ávãmÊnto imooe êos aoÁrn'i"ta" "io""u " 
pesôdas têrefê6 e respcnaê

-l;;;;;;;;;; 

p"iã"."-" "i..." 
op"'á"iu e o Povo trabalhêdor' que terao

oue contôr co!,r ê fêca roeor-gi.ca que é o Órgão central, e o pêpêI que as

su.e na d irecÇão e orgê nl za ção dês lutôs'

,) l0 pape] do Ôrgão Central como organizêdo". "gl!-td:t 
e propôgandista

., l.lâ nô1ítlca e da têctic; do Partido pê1a 1igôçáo ôos ÊIem€|.|tos dôs

l;:":;;:"à";"" "ioã-ã-ã" suôs rutas' no desmêsÉêrêmento do tevisionis
mo e oportunismo no selo oo Ãovimento oPerário' o melo quê petmite ê1ar-
'J:."""i;;i;;;;i" Jã pãiiti"', dê táctlcô e do prosrôma dos comunlstãs'Per
mite chegar e abôrcôr grandes sectores das nêssas e êssume um papel in _

dispensáve1 nês têrefas p. fiti"t" das nossas organizações e no 9eu t rabô

tho de môssas.

1. PODE UM PARTIDO COMUNISTA

EXISIIR SEM O SEU ORGAO CENTRAL T

l assume unr papel importantísslmo Ôo rêforço
Iulês de bês e e no seu enral'zamento no sêioI

- Nâ consolidsção e desênvolvimênto das cóIu 1as ôvênçêdôs '
- Na resolução dos problemôs das cáIu1ês intermádiâs '

- Nô ligêção por mi1 fios ao Partjdo, dos êctivistas das massas' dos sem

paatido, êdêaentês e slmpêtizêntes '

- Na constituição de novas cé1uLas, ou sêJa' no alatgamento do Pôrtido'

o Jornal CoÍnunista á o pilôr lndispensável-da construção.do t:::t11-"..::
ue "ta aguarudo eom a -firmezô e dete'minêção dos comunistas' coíll uí]ê v1-
são ampla do seu papel, ". ;;";";i;;;à; J'Jeutn-uof imtnto do Partido nc

pi-."À a. ldeologla' dê pol{tica G da orgênizaçêo'

0 619á0 ce nt ra
cimento dôs ce

e fortale
das m63sa§,

II. /\S Ti\REFAS DA CONSOIIDAÇAO D0

- 
Trata-se de uoâ bôtalhê FolÍtlcô de classe

tldo e da sua claÊse.

- 
Tratô_se de uírê têrefê de todo o Pôrtido e de todos os

conscientes '
uma têrefa declsivô qr..re terá quê contar com a força Fri-ã" nãr.lrça. e do seu Partido dê c1as5e - â cIêsse ope

JOR NAL
,,A DEF EXPANSAO"

- 
Írôta-§e de uÍnê batêlhê poIítlca de cIôs5ê Ôontrê os lnimlgÔs inter_

nos e êxtêrnos do Partido e qô RevolÜçêo'

futuao do Pêr -

prolêtários

ESA,A CONSOLIDAÇ/\O E .A

quênto ôo

- 
Trata-sê de

clpê I e declsivê
rária.

n



II1. OS OBJECTIVOS
ATE FINAL DO

POLITICOS
,ANO

_at-. rASE (S E T E M B R O / O U T U B R O)

1. A LUTÂ PELO

2. 0 l,rovr},ÍENTo

z? r n.s e

PAGA},IENTO INTEGML.
PER}4ANENTE DAS ASSINAfUMS

(N O V E M B R O / D E Z E M B R

ALÂRGAMENTO DA REDE PARA 6.000 JORNAIS

1 IA LUTA PELO PAGAMENTO INTEGML DO

lor nÍvroa Ao óRGÃo CTNTRALT'.
__l 

-

- Â 1útô a travôr êté ôo flnal do aôo, no qúe toÓa às tarefas do Jolnal'
deve tea como prlncipô1 obJectlvo, a luta Pê1o pagêmento lntegral do
Jornal.

- A alteração dô sltuaçãó exlstente, deve ter como obJectivo ô discusBao
e debête que todô3 as organlzações dêvem efectuêr, que vise ê tenha co
mo prlnêipal objectlvo, rêsolvsr todos os problemas ê dar passos Bm

f rente.
- Befendêr o nosso Jornê1 Comunista, é

todag âs organlzaçôes, que pêssa pê1â
m6s qus se colocôm, _como resolvê_1os
dê ê It eiar â situaçao.

- Defender o nosso Jornê1 Comúnistê, pôssa poi ôgarral flrmêmente á armô
ioeor69rca, dê educôÇão e organização que é o JorDal, É ter umê vlsao
ampla ãe como reforçôr a organlzaqão s o Pêrtldo, êgôfrando os elemen_
tos daÊ mêssas, ôs slmFatlzantes e aderentes êo seÚ 'Iôrnal'

- oefênder o nosso Jornsl Comunlsta, pôssa por travar a luta entrs ês du

as linhôs, contrê os pont;s d; vlsta errados, nas 11usões na democra T

ci6 burgues6, que não veêm ê têrefê do Jornal como umô 1utô de c1a63es
encêrn1çada êntre o prolstêrLado ê ê burguesia'

- DêfEndêr o nosso Jornêl Comunista, e t!avôr a luta pelo sêu pêgêmanto
integ."r, passa pela atitude sérla que ês oagônlzêçóes teráo dB ôdoP -
a;;;'à1";rii";; a situação dos pãgêrnentos em cêdê org6n1 ação, respon-
sablllzando o Pêrt1do pefos pagamentos dô stlê cé1r'L1a e tomar medldôs Lo
títleôa nec6ssárlas à êIteração de situaqâo, travôndo umê lutê persÍs_
tent€ e f1rme.

- Dsfender o nosso Jornôl Comunlsta, ê tra,vêr eom flamBza ê bôt61hê do
pagêmBnto lntêgÍô1. 'NEltl Ul'l T0sTÃo 0E DÍvIDA A0 oRGÃ0 cENTRAL', é a pri-
rnelra etapa no conJunto dês nossês têrefôs 6té f1na1 do ano e determl_
nante p6ra alcênçêr os objêctlvos qúê nos propom06'

- oefender o nosso Jornã1 Comunlstô ó não esquecer qÚe 'sEf'l 6RGÃ0 CENTRAL

NÃO HÁ PARÍI00" s que sem quê o pagqmento LntBgrê1 e á 1utê pêlo seu pa

gêmento s6 trave, não há Jornal.

JORNAL E A BATAIJIA '' NE},Í UM TOSTÃO

uma tare-la de todo o P€rtido 6 dg
discussão do Jornal, dos Paoble_

e deflnlr os mê1os e os mÉtodos

2l
_l

ag

A CAMPANHA PI]RMANENTT DE ASSINATUMS

E A LUTA PELO CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS

taaefas da consolldêção do Jornal, a súa dêfesê
ôr!âdês por todo o Partldo, sendo ê calnPsnhô de
vlmênto contÍnoo uma tarefê de grande alcance po

ê expênsão, d êveíi 9êr
as s 1nêturôs e o 5BU
1Ítiêo.



- Persistir nê cômpanha pêrmtrnente ds asslnêtuaas, estêb1112á-14 ê ôvan-
çar Para novos obJêLb1vos.

- Â Iinha de m6ssas ó determinânte, no desênvolvimento dê 6ampênha e a
quBm nos dirigimos e êm quem ê Êampônhê assenta ê devê prlvlleglar.

- A cônpênha permêftente teí! oomo um dos prLnclpsís obiactlvos, agôrrêa e

reagrupar tÍldas as forças. dlsp€rsas, oÉ activlst€s dôs mêssas e ê for_
çô de simpôtÍ zan tes e aderentes, que náo es tão êindô llgados ao PBrti -
do pelo Jornô1, e ê1ndô criar yÍ\ê bdsÊ sstévet co Jornê1.

- A Ilnha de mêssas, signÍllca trêbalhar duro ê óumprir ôs taI.sfês difÍ_
cels, aluêa pelos contêctos que é necessárlo fôzer em cada orgênlzaçâo,
ê llgação ao Pêrtldo pêLo melo do JornaI e o trabalho que côbe àE nos-
sas or8ênizêÇóes locôis na Éducação, tormação e orgarlzação desses eIÉ
mentos que futurômeflte sê transformarão em nllltantss co|nunist6s.

- Â cômpênhô psrmênente, viss resolvêr os probLeÍnas das nossas célLilss a.

trasôdês e interméoi.ai que revelam proble,nôs, ou porquB nêo pagam oJoi
. na1 ou pêgam lrregulêamente, 0 Jornal é o barómetro dô vidô rÉguIar do
Pêrtldo, dsve por isso, nê bass da dlscussão e aná1ise da sltuêçêo co_
mêqar_se poi resolver os problemas difÍcels e não pelo que fac1lmêntE
se alcônçê.

- A polítlcê do noêso Partldo é Justa e correctê Ê á êp01adê pelas mas_
§a5, trata_sê dê ou9êr lutêr e ou!êr alcançôr v1tórias, rêô1lzando úm
trabalho pro'fundo e peasistente, tarefê que está ligada êo conJunto dô
nossa êctividêde rêvoluclonária, nê luts e combêtB êo aevlslonis,no e o

.portunismo e na suô desagregação, no ô:Lêrgamento da base de massas dã
Parttr!o.

- A propsganda, assume um aspêcto de g.ande lmpor tâncla, qusr i n têrnê ,
q!Jsr extetna, devê merecer por paate do Partido uma grênde êtençào

= utilÍzando ô propagandê escrltê em Jornê19 muralÉ, cêrta

= útillzando o Jornal como agitador, propagandlstô e orga_
nizêdor;

= ut111zêndo ê venda m1lltantê nas fábr1cas, n06 locals dê
trôba tho e fregusslôs;

= utilizahdo ê venda portô-ê_porta, corno um mÉ1o de ê1êr -
gaa ô 1nf1uêne1ê do nosso Pôatldo, crlôndo novos êssinan
tes ou comprádorBs do Joanôf.

- A cêmpênha permênentê dB êss1nêturás, deve agêrrar com flrmeza os ade-
aentes B fazer deles uma força lndl.sPensávê1 dês tarefas do Órgão Cen_
trs1, llgando_os mêis BstrelbÍnente ao Psrtido, pelo elo do Jornô1,ê t€r
como obJeotlvo êfectuar êssinalúI,ês à grande massô dB adêrentes, esta_
belêcendo com efês contactoe aeguLêrês e aeê11zar úm trêbêlho p€rsis -
tente e pr ofu nd o.

- A campanhê pefmônente e os novog ôspectos c obiêctlvos que se revestê,
dêvê ser encarada como uma bstê1ha prolongada e permafl6ntê e deve pof
iBso lnerêcBr que o se[i cl ê s e n v o I v i m e n t o seJê c on tro ]ad o, se efectúem ba
lanÇos pêr1ódlcos em todas as orgsnizôções que vlsem ô1cênçar nov36 e

mÊiorês vltór1ôs na def€sa, consolÍdêção e expansão do Jornô1.
- l'tanter o oblectivo ds 1.500 assinêturas e establlizá-lo numê primelra

fêse, trsvar ê luta pelo pâgômento Íntegral do Jornê1 e êvônçêr a pôr
dÊ fôse do alargamanto do lornal de â1cênçôr 2.000 asslnônte3, ou seJê
1/3 de lo!'nals pago em êssl-nêturôs ate 3o fim do ano.



1
COLOCAR NAS MÃoS DA CIÁSSÉ OPERÁRIA DO POVO TRABAI,}IADOR

E DOS MORADORES POBRES DO DISTRITO, 6.000 JORNAIS

ATÉ FINAL DO ANO.

"utilízatl o õ,Lgo.o Cent,Ld,l cono wnq |aca da contotidação
id e o t1gica dd.ó' no Á Á M o tLgani zaçõ ea po.t tidâtLaa.
G La"ntit o pdgqne.rlto itttLgndl do loJLnaL
e eL tge,L d. Jled.e o-oL 6,000 j o)Lnoíá."

(?1áro Anual da Região)

B alargêmento dê redê bolchevlque do Jornal, é umê têrefa po1Ítlca,que
dBve sef vistô ô pêr dê consolidêção e desenvolvimento, de uma forte
0rganl zação RêELonal.
0 a1êrgêmento da rede, pêssa pelo bêlênço dôs própiras organizações,do
seu deBenvolvimento, dó serr grau de ltEêção às masses, nê direcção das
lutêÉ e no ê1êrgamento dê base de massês db Pêrtldo,
A reêstruturaÇâo da rede e a luta pelo êlargômento aos 6,000 jorndls é
uma batô1hê po1Íticê que impllca uma pro.funda discusÊão em todo o Pêr-
ti.do da sltuação e do est€do dos pontôs de rêde, 1mp1icê êuscultaa Es
várias opinlões e pontos dê vlstê, criando em todo o Pêrtido umê unída
de de vontade e de acção nê luta pBlo cumprimento dos obJêctlvos.
Fazer do ê1ôrgêÍirento da xede, umê tarefa que rêsgue horlzontÉs, fortô-
1eça é noss3 ligação às massês € combata o círculo fechado quê exLste
em muitos focals, onde o Jornô1 não é d1vu1gôdo no seio das massês e se
mantem há muito tempo os mesmos compradores ê êssinêntes e por vezes
restaito unlcamente aos membros dôs có1u1ôs.
Fazer do alaagamento dê rede umê tarefa de todo o Partido, que parmit6
resolver o problsÍna dôs nossaE cé1u1as lntermádiôs e êtrasadas, que ô-
gaupe ôs forças dispersas e que se apole nô grande rnassa de aderentes,
11gêndo - os êo Pêati do e ôo Jornal.
Fôzer do afarÉaÍnento da rede uma tarefê de todo o Pêrtldo, é êj.nda dis
cutlr eá1u1a ê cé1u1a a situaÇão do Jornal, os ôvaneos e rec,Jos e resl
ponsabillzar todo o Partido, na básB de ôpaesentsÇão e discussãc de pro
postês de êumêntos.
A rêestruturêqão dê rede significa dar passos em .frente nô dsferê, con
s o1l dação e expans ão do Jornal.
Â reestrutuaação da rede tem que ter em ccntê os segulntes object:vcr:

- EUnento dê rede célulô e céluta;
= quanto aos pontos de rsde exlstêntes, !_lgI!1ge_e_geg

êp11cêr e dêfqnder é de que nem om ponto de aede acêbe, cô_
ffiaiuêtãmentos oue enten
derem necessárÍog,

= erlação de novos pontos dê rÉde onde exlstam condlçôes de
os êri ar,

= agêrrêr nês situações difÍcels,
gêm o Jornê1 e resolvêa llm a úm,
turê, quea êxBrcendo um controlo

' vando ê luta e inve.tendo a sítu

como das cé1u1as que
quer pe 1o mátodo de
regll lâr e sistemáti

açao.

nao pê
asSinê

co, t ra:

A reêstruturôção da rede e o seu alôrgamento deve ser dlscutido em to_
do o Partldo, oE objectivos a alcanÇar até flnal do ano por cêda oaga_
nizaçáo, devem deflnla etapês e controlôr o seu cump!j.mtsnto, tomando
medldasatempoehcrês.
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IV.AD UN
DEEO

0s obj ectivos po1íticos dEfinldos,
dê, depcis de definide a po 1Íti cê, os
recção firme e êlarivldente que tenha
tc, qus conheçe a r6êlÍdêde Ê que dô e
rectas.

IFICADA- O ESTILO
ALCANÇ/\R VrTORti\S

IRECÇAO

METODO

para sêrem alcênçado5, preclsêm
cbJectlvos e os meios, de uma dl
em conta cs Íntêresses do conjr.lã
trac e ori en taçôes Justês e cor_

Não besta trêçêa um Plano e deflnir tarefas, é pois necessário trô
tar dê controlar ; sua aplicêção o seu dessnvolvimÊnto e resolver aã
qusstõêB controversag.

Parê 6lcançar vltórias nuna batalhê ó preciso estar detsrminêdo ê
1utêr, a ter umê grênde confiança e fi.rmezê de não temer ôs dlficulda_
de5, r0ês pelo contrário resolver os problemôs dif{ceis, conflar no fu-
turo, nas ma ssês e no Pêrt1do,

gir esta bêta1hê.
oalentações ê directl.vês pêra ê1cênçôr os ob

A luta entre as duês llnhês é o motor dê desenvolvimento do Pêrti-
do e deve travar-se, contrô os pontos de vistê ê manifest6Ções dê côpÍ
tu 1ação e lmpotêncie que vê o mar mêis ê 1to do quê a terra, não ousê
lutar e câpitula face às dlficuldades, Iútêndo pe1ê defÊsô e êp1icêção
dô politica do Pôrtído, êpoÍando-se nas tnassas e alcançêôdo os obJecti
vo6 tt'açados.

1 IO PAPEL DO DEPAFTA]YENTG

--] a ,.pê .a"n""t" é " a cção dê batalha quê vamos trêvar, dê quôL de
penderá ô sua vitórla.
- A6 Dêpêrtêmênto cêbe diri
_ Ao Depêrtêmento cabe dar

jêctivos trôçados,
- Áo Depôrtêmênto cabe apoiar-se no conjunto do Partldo.
_ Ao Depêrtômento cabe rÊalizêr reunlões reguiares, efBctuai lnquéritos,

colocar os problÊmas, manter-se constôntêmente in'formado, ôpoiar os e
xemplog ôVançados B ajudar 'os êtrô9êdos e lnterméd1os.

- Aó Departêlnento. cabê fo.mar uÍna rede de êspeciê1Ístês da rede do Ór-
gáo Central, dlscutindo e aprofundondo os problemôs po1Íticos do Jor-
nê1, apoiêr-se nos especiálistas e fôzer esforÇos conJuntos paaa a1 _

cançar vltó11ês, aeâllzando reuniêes aegulares e promovêndó Encontros
concêlhlos € nÍve1 dos Responsáveis,

_ Âo Departamento cabe exercer um cDntrofo mútuo dos tarefas do Jornal,
nê trase da prêstôção dê contôs e do sistemê dÊ relôtórios.

_ Ao BêpartêmEnto cábe trêvêr 6 fLtta entre ôs duas 1Ínhôs, como um gã_
ra nte do cumprimê nt o dos objectlvos fixados.

_ Ao Departêmentc cêbe ainda constltuir-se no motor de desenvolvimBnto
dô batêlha, nê suê flrmezi É determinação por a1cênÇar vitóriês, trê-
balhar duro, confier no Partído, na massa dos quadros e nas mêssas.

- Ao Departêmento cêbe ]evar ô Reetlficêção até ao fim, cêbendo_1hê a_

indô a têrêfê de elabcrar um plôno específj.co e próprio para a suê re
organl zê Ção B ediflcêção'
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O PAPEL DOS RESPONSÃVÊIS

É A REDE DE ESPECIAL]STAS

0s RÊsponsáveis pela rede do Úrgão Centrô1 tôm um pêpe1 vitê11
- por fevêr êo Parti d o ô discussão do P1êncr

- por lutôr pe1ô sua aplÍcêção;
- por elaborôr l.!m plano especÍfíco pêra ê sua orgên1zôção,

- por fevantôr nas reuniões todos os problemês concernentes ac Jornê1,
travar ê lut6 e propor medidasi

- por inpor a realizêÇão de reunlôes cé1u1a a có1u1a para dlscutir a si-
tuação do Jornê1;

_ poa trêvar ô futB nô organizaÇão, no que toca às têrefas do Jo'nê1'

? IO PAPIL DAS ORG,\NTIACÕIS DO PÁRTTDO

lÀs orgsnÍzaÇões do Partido côbe um pâpel de d i re cção de grênde impo r
tância no eumprlmento dos obJectivos '
- Nô êF1ícsçâo do P lano no conJLnto dê crgôn1zaÇão.

- Nô dlscus sã o do P1ôno em todo o Partldo.
- Agãrrêndo nas cé1u1as dc basB atrasadês oú com problemês, dêr psssos

nó seu reÍorço e cênso11dôção, fêzendo da têrefa do Joanê1 um meio de
os resolvêr.

_ !,1ô eÍnu1ação do conJúnto do Partido, propêgêndeando os aspectos positi_

_ No controlo per51Àtênte e regulêr do grêú de aplLcação do Plano'

- Nê determinêção - na llta por õlÊançêr vitóriês.
- Âpoiaodo e âludando os responsávels da.êds do órgão Centrê1, dar-Ihê

lnlciatlvs o praticêr o método da direcção colectivê ê dô responsabi_
1idêde indivlduô t .

./ l0 P1I9EL DoS XNCoNTRoS

l0s Encontros de Rêsponsáveis da Rede do Úrgáo Centrê1, constituem um

método corrêcto da aplicação do centraflsmo democrático Ê da crlação de
ume direcção única e'centrolizada em todc o Pôatido, na bêse de dlrecção
unificada.
- 0s Encoôtros de Responsáveis constltuênr 6 ôplicêção do mátodo do con_

taolo mútuo de balxo para cima 6 de cima pôra bâixo na bê5e da presta-
çâo de contês.

- A prestêçáo dê contas vlsô críar uma dlnâmícâ no PartÍdo, controfêndo
o grau dÊ êplicaÇão dê po1Íticê traçadê e Permite êstabelecer correc _

tas re 1aÇões no conJ un to do Pêrtldo.
_ Na troca de experiênôiôs e na vlsão de conjunto dos problemês e na sua

reso 1ução.

- No êprofundar os problemôs, di§cutindo_os, criando umô unidadê de von_
têde e de acção na sua reso1r..rção.

- Na formêção e edueêÇão dos quôdros, elevando a sua di.eêção, aprofun -
d ando ô politlcê e dando orlentêçõe s e directlvas'



Na práticê da crltico e dê auto-crÍt1cô'
Na prática ds luta entrÉ as duês 1lnhas e no

0s Encontros 3ão o nelo lnd1spen9áve1 de criêr
todo ô Partld o, de crÍar úma forte unidêde de

cumprimento dês nossas têrefis, na luta contrê
detàrmlnaqão em vêncer És dificuldôdes '

0s objectlvos po1{tlcos trêçôdos e ês tôrefôs
slm cámo ê lutê pelo seu Ôumprimento' tmP11cô
umê dlrecÇão fírme e clarividente'
0s Encontros ds Responsáveis dô Fede do ÓrgÊo

Ãán*uf*unt", com a spresÊntaçâo de ralatór1os

ieforçó do Pêrtido'
uma 1i ngu ag eÍn coltluÔ em

vontade e de êc9áo no
ês idelas erradês e na

que se nos c o 1ocêm, as-
um controlo êpsrtôd o e

Cêntra I, vão reê1izêr_se
de todas as organlzêçoês'
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