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0 F lanêBnant o
nôa REglonôís
conc IuÍdê dê
g1ão.

do nosao trôba Iho pôra o campo dêvê ote§-3e aos Pla-
6 êsaentEtr nuôâ crlterlosa êná1tÉe dê 1" êtapa êgorà

actLvldqdê p6rtidáriê nos concelhos cômponBsêÉ da RÉ-

Conglderôndô ai 'càiláierÍ s t tc as êspeclals ê aÊ condlçôêa concrotês
dos éômpos .do dlatiito, ci 'j:reseIte-P1ano reporta-se _nâo ô um curto
sspêgo de tenrpà:r,mas -a:uo vqgtá pBrÍodo que dBcorrêrá nos úttloos 3

Deaog dÊ 1978 € poi todo o .no de 1979.

Âsgím. d flm táêttco do nosso Plano ê das tarêfôs nê16 conslgneldôs
sBráo ês práxÍmas 61êtçüe6 .p6rô â6 êut6rqulês Iocâ1s quê têrão lu
8ôr prêcl6êmêntÊ nos fínaiB do DróxÍmo âno.

1 OESEIiVOLVER UII AI'IPLO,, IiiÍENsO
TRABALHB LOCAL NOS CAI'IPOS OO

a taabdlho Locag - nê fieguesle, ná fãbrlqá, nô stnpresô, nô Ço9pe-
rôtlva, no clúb€ - dtsvê eonstltula o cBntró da nossâ 6ctlvÍdôde dê
PôrtLdo B dBÉ6nvolver-sê êm aÍnptltudê, tggulôrldêge 6 profuÍrdldqdê.
No dessôvolvlmêntg deste trabâlho devsm ssr êtLngldas s 6nglobbdêe
!s môis vêt'Ladaa clô3sea ê caltlâdas d€ c1€53e, como Íoam6 da nossa
po1ítlca êB Bstencl6a 6 gânhôr um ápolo ciescêntê dê§rma33is.
o nosgo Í^.4ba"l,ho .Loed"l d.vê tsr em contâ a neêessldêdE d6 llgâr a
nossô po1ítlca ào concreto dos problemaB dôs môss6s,locêlôloôá18 dev€
ortêntâr-sô no sênt1do de tomêr posáção sobre túdo o qus dlgâ res_
Éêlto com á vldô do poüt, - sr.lô€ lúi6s, §uas carêncLag s nac€sslda
d€â - lutônclo por aÉrE6eDtôr soluçôes ê ê1têrnativas.
o deBenvolvl.$6nto do TndbqLho Í.ocal passa'rã necessárlanBntâ pêlo
dêsmascôrômêrto dos pêrtldos burguesss êcoLtâd09 nôs câmarsÊ t Jun
ts3 de f.aêgueslôs à 6usta. dê m1f promê§6as nunca cumpridâ8 quê fr._

;I::.:".:::::: Bstâ tarsr. enpunhêndo o uANDLrr popur.ÂR que apre-
sEntámos às masses nôÉ ú1t1mês êl.eiçõês paaa ô9 autarqul.és loc!13,
útlll.zôndo-o como a1têrnátl.vô óÍnda 6ctuô1 parÊ os grandeE proble_
mâ3 do povo,
0rl6nt6r o nogso Íiabalho Local no §6ntldo dB oue eIê constLtuô u
mê correctô phepoia.çã.o do.a ote.íções auLítquLcal do ptãxino: ano,

- Paocedêr a uma ould€dê, crltérlos6 e progresslvs aná11se d€ todos
og êspectos e mêtérl6s da ôoss6 6ct1v1dôd€ n6 caiBpênhs êlêltorô1ê
1976 - oB locaia onde concoihemoa, 06 nos!ês cêndidatos, o decor-
ier da aônpônh6, ag eessôes, os par'tldos, ês vot59óea - fôzêr um-Jurto bô}ônço do evoluir dê sltuâçáo no que aespêltê êos progres -
5os e rêcuos, vitórlâ9 e ingaqqeaaos rêgístados êtÉ ao momênto.

- Írêvôr !mô corrêctô e bêm dÍriglds lutô pôr dumêntEr a nosga tnflg
ênclô € o rslo de 6cção do nosgo trabslho, c11êndo êE condlçôBB Pã
aâ quê posganoê êm l97g âpresêntarmo-nos num mâLoa númêro d€ IocêÍs
ê grtlp1!ôr o apolo dê Inassês dÊssô forma exp!ê6Bo hÉ 2 aalos atrá3.

F PROFUNTIO
OISÍRI TO OE LIStsOÂ



A TNTENSIFICAEÃO DA PR OPAGANOA COP]U\TSTA
É A cHAvF pARÁ A r'4pLANTAÇÃo D0 pARTrD0 N0 cAI'4p0

- A nossa a,Lopqgqnela cornuni|te de Partido deve Bofrea umê Srandê 1n
tênsi+1cêÇão n09 cêriipos do dlstrito no dêcurso do presente p1êno,
euldôndo áe ser uma propagandê vivê e vêr1ôdô que vá eo enÇontro
dos problemas dôs môssôs, 118ôndo o gêrê1 da nôssa polÍt1co ôo cq
creto dô sltuaçãô dê cada loca1 B de.cêda luta que no d1ê a dia o
povo trabalhador trava.

- út1llzêr a. a.rLnq. dd ptLopagando pôrê desbravar o camlnho e rompsr tÉ
rê novos horlzontes, como fregueslas, 1ocôl§ dê taabalho, outras
áreas de actlvldade onde o nosso trabalho ê1nda nâo sB lniclou ou
onde não ÉÊ desenvolve com reÉu1ôridôds.

- Emltlr numê pêrlodlcidade blmensâ1, comunlcÉdos do C ornLÍ.a. do ?q.rL-
ííd.o pdtto. oá CoLcelhoL Canpone^eL, êbordêndo os grandes problêmas
da sltuação po1ítlcê e os seus reflêxos particulares no campo, co
mo pot êxêmp10, nêsté ínom€nto - o ÍI1 Governo e os cêmponsses po-
brÊs! sobre o ôLrmsnto do prêço dos ôduboB, as orgônlzaÇõeâ doB pÊ
quenos-cêtnponeses, Btc - â proceder dúm6 forma Éu:dêdossmente p1ã
neada à sua ômpla dlstríbuição.

_ Elsborar propBgêndê a hIvel conoelhlo e 1ocêl culdôndo de dar re
g(]1ôrídêdê e expansáo a êstê táaefô,
Pêrtlcularmente a prLopa.ga.ndo. I-o cal deve reflêctír um profundo co-
nheciinento e surglr dumê culdadê anã11se dês êaÍacter.{stlcôs e pêa
tlcu lêald6d es pontuals , gênhar pêr6 o nosso Pêrt ld o a inlciêtlvê

:e,êpontêr es soLqçôes ê as sôídaa pôrê as lutês das mêssas.
- UtÍ1izêr os j onno-it hurLtti| ên 1ccals fl.xoÊ, nos prinoipais pontog

de passêgem 6 iôncentrêção das m6ssss, sobre oé prLnclpals êsBUn-
tos do momêntó. Proceder à sua renovaçâo periódicê.

- Proceder' ô uma vêstê e vlBorosê dgato.çAo orLtll- nas trêl.rros e Io-
cé1s do trabalho,

- P1ôneôr e levêr à prátíca Áe.ááõe6 d.e o á cld"tleci$ e wto e pequenoÁ co
fil"cr-o^ dua,a forma êmp1ê pelas fregueslas dos êêmpes, têndo o êu1-
dôdo de êscolhêr as m€lhores ocasiôes pêrê ê suê reàllzaçâo em cê
dê 1oca1,

- As piLturL1,b 
-,nurLo.;Á e a eo Í,*gea d.e cq,rLtd.ze.Á são fornrês de p.opôgôn

da e êgltação que devem sea êgêrradas e !'eô1iz6das, vlsto consti:
tuiaêm frutuosos me1ôs de di.vulgêr ê nossa pol.ÍtÍca ao povo e dê
com ê]e es tabe 1ecêr e re+orçêr ê no ssô l.igôção.

_ O nosso Frlnclpal veÍculo de propêgênda do pêrtido ô o Lutq ?opu-
{.4Â., devêndo por lsso aÊr corréctamente oênelêdo e as suas tôie -
fós rigoaosámente p1ôneôdôa I e cumprldôs.

- Naa tar€fÊs do Ôrgão tsntral do Pôrtldo,ter êm especlsl considara
Ção neste momento o movínzníg d.a,E d"á á íno.turLa.A .

- Trêvar 'ê lutê pelo pag\nento iLtQ.gliqt do Jo.nô1 e cuidar do sÉu
progrês s lvo a2-drled.ne.nto .
Atingír êté êo finó1 do presente pi.ano os 250 J otlnqiÁ distribui-
dos ncs cômpos do Dístrito.

- Reallzêr dunê forma'regu1ar, e obedecendo a um profundo 6 culdôdo
estudo e pLanêamento, iepontagent patta o õngão ConttLat, com a con
sequente organlzação dô suô poste.tor v e-nd.a. nítiíante.,
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Dumê formô correctê devem 9êr êstôbê1ecidês aelaçõês con os órgãos
da inpnQ,n^ a" LoCqL e e.rptorada uma eventual cobBrtura ou dlvulgação
que venhô a ser dêdê à nossê propêganda.

DBV€mos ôoo16r e Íncentivêr ê iniclêtivê eifi mêtéria de p|opdgo.hda, e
utllizêi nos canpos todàs as formas possÍveis de dlvulgar ê nossê
po lÍt1cô e as nossês poslÇõe6 e concepÇões proletáríês.
.0rlÊ.ôlêr o. d.esenvóil.vlmento da flossa propêgê.ndê _e dÍrÍg1r a suê Pxê
cução ôdoptando o mÉtodo das cd.rípdnhdÁ revela-5s em tudo um proces
so lusto dê trêbê1ho.. :. r' ' ;' '. , . -l'
Adoptaa o Lutê Popular çana o ini.ciêdor das t,arêf ôs do presente.,
p1ôno, desencadeand,o nos 4 cantos dos conÊe1hos cêmponegep 4 ccmPc
nhd, d.a. 1uÍLb,Lo, assente nas êssíneturês ê têndente a defender e eI
pêndír o Jornê1 no cêmpo,

ITI ÍRAVAR Â LUTÂ PÊLA CONQUISTA E REFORçO
Dh§,NossAs posrÇôEs NAS oRcANrzAçúES DAS rílASSAs.

Pôrte lntegrants e cotnplemento essenclôl do nosso trabalho 1ocê],
àa o,ígo.nízq.çõeá deá ndÁáa^ devemos dêdicar uÍrr€ grênde atenção e u -

'Ína.hôê partê, dê nosga activl.d_ade deve ser vlradê parê essê côalpo.
No respeitênte ao trLabd.Lllo .tLndicdl devs ser decidldêmBnte ampllê
d.a o a-lndô re.]êtlvêmen.tB fraço de.senvolvlmento qu€ conheceu,,. pêr--
tlculêimen,tê no que {espeltô ê uma regulôa ôctÍvldáde slndicê1 a
nÍv€1 lqcaI, conqelhp a concelho.. Tomar as medld.ês- êdequadas. € ê
tenrpà. hà pent.idg.dd àgarrar com flrmêzê ds elelções sindioôÍs.,qLre
ê6 reâ11zem no deêurso do PLano presente.
0ôr úlnê esrJeciô1 atençâo ao trabôiho no Sind.ica.to i\gftiààt-d., deseo
vblvéndo esfoaços 'no sentldo de entrarmos dêcldldêmentê: n€sts seã
tor' dê actÍvídade.
Deve conhecer um êcentLlâdo desenvolvltnento a nossa éctuaçáo ao nÍ
ve1'dôs CàhiáóôeL dQ- T rlo.h a-Lha.dotl'z.t'i a. fdo/La.dotLeÁ, mediants uma mãÍ:
ôi atenqão que terá de ser dlsFenéôdê à ül'da ê à êctuêção desssê
ófg;ors.:' : ,.,r, j

umô mais amplô partlclpação na vidê e na luta das massaà pássará
lnevÍtavefmêntê por trêv6r ê luta.neste cêstpo.,. defendendo qs lnte
reasês e a organÍzaçâo das naESds contra os pêrtidos burgr.reses ã
as 6uês trô1ções. Travar estê luta, Banhar âs rnassas, lsoIêr o 1
nlmÍgó.à s.er êIêltos. I -
RBfor'çàt e consolldôf ô3 poslções conqiristadas. .' :l
Nos c44âe-á e co e ecÍiv Ld.í,d,a.á devemoÉ 1utêr por alênêêr o nosso tra
bô1hÕ dm f,ermô6 dê:corisolidâi ss ÉôÊiçõêà que'con6ãgoiÁôs e esteí
dermos 'ê nossa ôct1üldade a uF nür,tefo mais vasto .de locals.
0êdlcêr uma especlê1 atenção ôos_proble'1as d66. co op e,Lo,t i\, a6 e à
quêstão nê1s gerê1 da o-zganiza.gã<, daa na.tao.a co.npoAQ.Lô.6.
Dar o devldo trêtamento êo paoblemê dê existência de várles orga-
nizações que se rêlvindlcaÍ't dos cêmponeses poores, encontÍar a for
Ínâ correcta de nestô matéríê desmêscêrar o ínimigo e explorêr a9
condiçõês propícias exlstentes para a nossê lntegaêção dê facto
nesta êctivídêde ê lncluslvé parê ô constltuição em alguns ]ocals
dê _or_gaolzaçôeE de mass.as que lnterpreteÍh .os interêsa€s dos pêq!s..
nÕ.s.cafirponeses q r.calninhêm no s€ntldo da, defesa dos segs ansê1os ê
aspiraçôes.



Cúldaa de-ôo.lóngo do Plano êldrgêrmos ô nossô actÍvldade às fiuhe
,Lz^ trLo.brL!.hod.orLo.t e à j uu entude nêquilo que estes dols s6ctores tôm
dê pêrtleu lar e especÍf1co.
Conduzla o noseo tÍ'âbâlho com vlstê à defesa e à crtação ds o.gônÍ
zações próprias pêrô ôgrúpar essôs forçês s di.igla eêsês taréfas;
l'lêrco lmportênde do nosso tfêbê1ho nas organizações dôs massês, O

Éncor Lo da. Quadno a e. ActiviÁ.tz.á doá Üngã.oó de 1trd6óru. da RegLão de
Li-lhoq a reô11zar aré ac flnal ,Jo ano piescnte deve nerecêr u.na
cul.dôdê prepêrêção dê Fêrte àa nossa .rgahlzêçáo"

Assegurêr umê Justê e cêrrectê dínecção fia.ftxiáta- LenLniÁra da nossê
êctivldôde segundo ô6 6 í1o.d,ida6, a sôber - úma Justâ 11hha poIíti-
cê, obJêctivos po1íticês avançados e c1ârêmêôte deflnldos, uma a-
dêqüêda ôrgênização das târe.fas, uma cor.ectê utiLizaÇão dês for-
ças_e do§ meios, êtapas bem dêfinldas que permitêm um conttole si3
têhatlco do trôÉô1ho e balanços .egulares do cumprimÊnto de cêda
têref ô.
Uma direoção lusta e capaz de conduzlr a sucessos ê nossa êctÍvida
dc: no campo, obtem-sê medlantê um correcto e^tilo dQ, Ínabalho, qué
assente. num grandÉ dlnêmiÊmo, dÍsclpllne E seriedêde no cut.lprírnen-
to dês têrefas, num slevadô espírlto de Partido e numê profundô I1
gâçero ô6 6ssôs.
Todês as organlzaçôes do Paatldo no cônpo, .do topo ã bêEe, têm de
educê!r F prepêrar os seus quêdros na êpllcação dos 10 dLverae{ do^
niuÍ.a.nÍeà conunls Lo,t e das EáiatuÍoÁ d.o Pa.,Ltíd,o,

No sêhtido da consolidação ideológlca do Partldo, óé quadros deven
sêr gênhos para o e^ aud.o d.o rrtd-nxLôú1j- La.niftiÃvto-t1d.o iásto tomando co-
mo mate!'Ís1 prInc1p61 dê,-esiudo, o ttaLi,no- Y dôs 0bràs do cômêrada
11êo Tsá-tung.
Procsder ao eá tLdo taegu.t-a.lL no Pêrti.do em todas as suas organiza -
çóes.
No assegurôr dumê justa e correcie dÍaecçâo, êdoptêr corns método
de trêbô1ho no cumprimento das têrefag do presente plaôo - qrpld'
cdfipo-nhaá poliÍLca,t noa conczX.hos cornpo ne-.6 eá.
Levar ã prátlca o método aa dinecçío uní[Leada nomeando no comltá
do Partido os responsáveÍs pelas principôls tarefas. CrÍôr oom es
s€s quêdros wrt contíngerte de eÁpeciautíaÁ, nês môtér1ôs especÍ:
fíc€s da sua ôctlvidadê-

ALÀRGAR E C ONSOLÍ BAR
DE PARÍIDO NO CAT1PO

UI.IA JUSTÂ E CORRECTA DIRECçÃO DO TÊABALHB
PEÇA FUNOATlENTAL NO ALCANÇAR DE VIT6RIAS

A NOSSA ORGAÀTI ZAçÃO

Àdr+tqr como êstrutura orgênlca os 3
do pêrê os concelhos eêmpbneses, os C

1as de 8êÊe.

e|cqlõLÁ-ocomttádo
omi t ás de concelho.e €s

Pêrtl
CéTí
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_ Lutêr Eor ersuer esses óreãos e consolldá-1os segulndo ô Justa v1ê
aa o-plícação- do PtLogl.anú- á dd, tãctLca. do PatLtido, subordin€da à z.
nha, gznai- rtevo!,uelonã.nLo e em Íntlmê integrêção no fiovíMento deÁ
nq6^a^.

- Edlficêr êtó êo finà1 do presente etana a ConLÍô do ? Ltído u ca
da um dot' I concelhoA dê nossa organlzaÇão.

- ErÊuer ôt{5 ôo flnal do ano de lsls, cõ.L-ulqt de bàÁL do PôrtÍdo 6111

l0- d"o.L o,Líncipa-Lr" Áâh/.ícd.ó L erfip,Leâ e^ a en 30 daá mLíÁ Lnpo'.to.nteà
6negLLttiaô.

- Agarrar a tarefô da a.!.eva.çã.o da capacídade óívlo'nLeina do P atLído
travêndo € luta pêra alcançar os obJectivos definldos.

- Ivledida importênte no sentldo do desênvolvimento do nosso trêbalho
e do cresclmento e consolldoção'da nossô otgônizôção d ôedaó e
apoio! do ? a.)LÍLd.o no canpo sào um j.nst.umento multo importênte. Lu-
tat por abri-1os nos paincipais concslhos palmeir6inente e êlargô-
-Ios ao total da orEdn1zêção,

'0A o.d.ULenteL são fruto dirÊcto dô nossa actlvidade e os seus pro_
b1em6s _ sua felturô. contactos e lntegrêção - dBvem ser culdado-
sômente tratados pols es3ê5 hcmens e mulheres rBpreséntam um cau_
dal lnesgotáve1 de que o Partido multo necessltê eÍn esPêci.B] noÊ
concB thos cômponeses.

V1 CUIDAR DA PRÉPARAÇÃS DAS GRÂNDES REÂL]ZAÇÔES I]O PARTIDO

- A preparação e partÍcipaqáo da 2Q atLve6Anio do PalLLLdo.

- A lI Cotx{eLAncLa ?egíonal a reêlÍzêr em Janel.o de 1979.

- A mets histõ.lêê do ll Cong,LLàÁo do PL'Llído conullíÁta doÁ T 
'Lqba'lho'dorLeÁ PonÍ,ugueóeá.

COMl TÉ OB PARTlOO

PARA OS CONCE LHOS CAMPONESÊS


