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crRcuLAR- URGE$rE-_p0B.FE o LECENSEAI',IENTg ELgrr0RAl:

recÊnsedrento eleltoral decretado para.eúmÊçar no próxÍmo dla 4 de

ponto da vlsta da clasee domlnants, e bata.lha prellmlnar pêrê con-

elelç6es legÍsiettvas anteoJ.padas cuJo resultado final oxprÊseg Em

Aos:

l'lembroe do Eomltá Centralr

- SecretárÍoe doe Comltás Reglonals,

- Secret6rÍos dos Com1tÉs Dlstrítals;

- Comtt6 Êstrala Vermelha Rlbelro Santoa, Comltá Central da FEI'!-L.

1. Â aítuação potÍtl.ca nac!.onal lnculca com uma probabllÍdaie muÍto forte gue E

clasEe domínante vá recorrêr ão axpedtente daa ele1ções leglslativr-Ea êfiteclpadasr

evpntualmente por toda i prtfflsra metüde do próxlmo ano de 1979, como táetlca

dn tEntai ultrapessâr'êB profundas dtvteõas e cllvagens exÍgtentes no eeu pffirlo

sel.o, clÍvagens e divtsõeE expressas nê incapacldadg e ÍmposslblltdadE de os dt -

versos par"tÍdos burgueees ss'porêm rapldaments de acordo quanto a um proJecto co-

mum da selvação da dltadura da burguesla atraváe duma cada vez maÍor e ma!,s desapl

edada expluraçâo e opressão doa operártos, dog camponeses, da'Juventude e de todo

o povo trabalhador.

-Â clases domtnante pretende saber sem matg delongas quel á B colno sÊ

exprírne no momento actual a correlação de forçàs entre ela e o proletarÍado,a fÍm

de poder p6r em prátÍea uma polÍtÍca gS,obal que, tendo preeente etsô cotrrelação de

forçae, possa salvaguardryr e promovêr os lnteresses dos monopól1os, dos latÍfundl-

arlos e dos lmperialÍetns contrâ os Ínteresses do nosso povo.

0

oezEtbro á, do

fecgÍonar umas
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voto6 pos§ê servlr

que 6 suô forçê e o

cunstânclas, terão

do-.caiiici
lntBressês dos

p€r6 msnlpulôr os trabêthêdorêê, proôurêndo convencê-los de

sÉu movÍmÉnto revoluê1onárlo sãô frEcos 6 de qoe. nEsaaB c1t

dê sem resÍstênc16 êcêtôr ôs ordens e lmposlÇôes rsêcclonárlâs

deslgnêddlente uln novo govêrno rêacclonárlo mê1s adaquado óos

exploradore§ do povo.

2. EÍr quêlque. câso, meemo que se não vênhêm ê veríflcBr êlêíÇóqs 1êg1s]6t1vss ân

têôÍpêdês, o pr6xlÍ.,o êno dê íS79 verá ê1ndê sss1,n .tes€nrolarem-se ss eIslçôês ge-

rôls pêrs ôs .rutêrqu1êE 1ôcê1s ê, no qüe re6pêltô áo6 êrqulpé]âgos dos Açores e

dô !lêdÊ1rê, ês ê]êlÇôes prevlÊtôê pêrê as assemblÊ1ês regloÉêls, donde sâ1ein oê

rÉápêctlvos Boveanos de reglêo.

Poa outro lêdo, o iscenseâlnehto que lrá êgorê opeaâr-§e é um recen-
sêêhento dêflnltlvo, slgnlfLcândo lsto quê a ]ê1 nêo preúê s ae61lzÊção de m61s

nÉnhiJio !'ecenseEúnehto nêclonsl sxceptuâDdo-sê nóturêlmantB ê lnscrlçÂo ônuíí ios

côdÉanos dos cldôdãos que entr€tsnto atlngirêm os 10 êôoB de 1dôde, bEln eono ê e

11m1nê9ão, têmbém ênuê1, dos qus ontretcntô nofreaêm.

O próximo .ecênsêêmênto ê, â1ám dlsso, obrlgêt6a1o,o qu6 guer dÍzer

quê todo ê qualquer cldêdão que nÃo proitov6 ê Euâ ÍnÊcaÍção nos cadêrnos Éà. iêdetl

§eêlDento Eerá - no6 terÍnos dê lel, punldo, ôê rnslhor dê9 hlpótsses, c!Ín múl

tã entre 1,000$00 e dêz contos.

0 perlodo dÉstlnado à 1nscr1ção doe eldadâoê Êleltor€s comgçô no d16

4 dê Dez€[nbro deste 6ho e tennínê no dLs 4 de Jêneiro dê 1g7g.

3: A não hêver, atá às próxhas e1êiçôêE quê vÍere,n a re611zêr-sê, umê ê1teaêgão

fundêmêntôl dê sltúáção po1Ítlcô á certo que o nosso partrdo 1rá êoncorrer ê es -

sêB êlê1çôes. Será eesa, sem quêlquê!. mêrgem pêrê dúv1dê, 6 únlc6 polítlcô que p6r

h1tlrá êo nosso Fêrtldo êproveitêr plehêlnentê ê seo fôvor ês contr6diç6es eÍn que

ô buaguesl6 êstá eôle€dô Eo pretender mônter ê suê máecaro de ,IÍbêrd€de,' e ,dB -

Írocrdclê", êt'rancando Bdrl rebuçoa êsÊê máscatfê e dBl.xôndo clescoberta 606 olhos do



Povo s verdôdêlrâ fÊce do lnlmlgô.

A ho6§â pêrtlclpaçÃo sm e1É1çôEê futurêÉ - f6cto quÉ êcontec6rê ,

êono se ftízou Já, se não sobrsvl€aem É1ter6ç6ês polÍtleas fund€mentô1s - ó ê{n

dâ urê potÍtk6 e umê tácticô rgvôluclonárLêe, pôrque ps.m1t6 ê poselbLlit6 êo

no56o Partlalo a organlzaçêo ê conduçÃo dunê vâs!ê cârnFênhâ po1{t1oô de mêss€a ôom

. flnêlldôdê de dlvülgEr.mplêrnente ê no6Éê ídêologla prolêtár1ê s o noêso pro-

grdm aevohclonário. êo ingêmo tdnpo quê noê permltê e po6sthllltê o lênÇdnento

€ a ae611zÊçôo dunê ê$pla E profundê cênpênha dÉ êgít6çâo Bntr6 e olasse opetá-
conselênclâ

116 E o povo, el.evôndo ô sua7polltiãa pÀra e exploração s opr€Es6o de que são v!
tlmaê 6eb todo6 os rêglmss burgue8es, quêa sêJlm fêsci9tâ6, âocLê1-fôsclstê6 ou

pôtlsllêntôres B dêmocrát1êos.

A fim Ele combstêr. dê6dB Já dêsvtog oportlnls.taa ônt€alormeôtê vear-

flcêdo8, o CorÉtá PerínÉnentê sê11entê e vlncê que o objsctlvo da partlclpaÇão do
em elelções

Párttdo é tEmffm, conJuntônanto êom os oblectlvos 6êlmo ,,ndtcêdos, o de ôbtêr ul,

lêr8o êpolo do povo exprêsao em votos. EÉte obJactlvo é, a1iás,, imp!.eEclndível pÁ

t€ Lmpedlr ô vltórtE doE cáFlta1l6tês, 66os pãrtldos 6 aêus lacôÍos e ôlcançêr pê

rê o povo e pêrê os oper6rlos o sucesso 6lgnlflcêt1vo, OE pBaÍodos dô camponhê

po1ític6 €lê1tor.êl pennl.tsi, Be souhêlrlos 6pr.ovgLtaa coadlçôâs ê crrdr outrâE ,
umê lntên6Ê mobltlzaçêo dê m6sBôs parô 6 1utâ uma elevaÇÂo cpnsLdBrávêl do nÍvÉ1

d6 Euê con6ê1êBc1á polÍtlce, uoa vôst6 sducêção nog prlnc{plos do oÊrxl6mo; umê

arnplê êdesão.60 progrôma dô Rêvo1uÇâo Populsr e do SocÍállsmo É lJÍt, r€forço E ê-

lâag6lnEnto dàB organlz6çôêE de mâssê. dos órgãoe dê üontêdê papulôr e do oogeo

Pârtldo Cómunletê.

4. 0 Pêrtldo n6o lograrÉ obter nenhum êx1to signif#ôttv.o n6§ futúrôs cámpBnhas

slettoroís dn qú€ decldlr pê!.tlc1p6r, ÊB nõê ô6sêgurê! dBEde Já um êxltô E1gn1,.:-

flêátlvo nê bôtél.hê do rêcên9e6mento, Q rêcensêêmento déstlnê-s€ ô 6rmêr e têcêr

umô telê pêrê êpênhêr ôs oper6rloÉ ê cêmponeeBs, nas oondlçô€B Fregent6a, Ê Ínê -

lhoa forínê dÉ lnpedlr que á tels funolore está eo pÊrtl,clpÊr Dà êlôborôção dá têlE,

fuhedlaldo qu6 os ssus flog fuôclon6Í,1 eontra nós.



0 Comlté PErmênêntê reconhece que, poa sua rê6pon6êbllÍdêds, to-

do o Pêrtido se'êncontra 6trêEôdo na rêê112êÇão dos prêpsratlvo6 pêrâ 1ev6r ô

bom tê.Íílo ê cêmpênhê do aêcenseêmerÍto. Náó obBtênte, o ConltÉ permênênte con-

f1a'qn qre todoB 06 comltés ê m1lltêntês do pôrtido se unlrêo êomo um só ho -
mein pôrê feê112êr aceleradômêt1te todos og prêpêrat1vo6 necesÊárlos pêrs qus ê

eâlEianhô se êulnprâ coln êx1to pÊra o pêrtldo e pâr6 s c1êsse operáa1ô.

Umô coarecta ê entusláBtlca mobl.llzêção do Pôrtldo, u,ne corr.êctâ

ê 6ntus1ást1cê mob1llzsÇâo dos nossos mí111ênt6s, slmpêtlzêntes e âctlvlstês

dêa mê6sês, luntêinentê Dsm unê cônpreensão apaofundaclÉ E esclareeldê dê batê-

Ihê do rêcêDsesmento ê dô6 6êus obJectl.voB, pêaúl.tlrÂo Eem dúvldê êlc6nçêr o

âxÍto quÊ nos propo,tlos.

5. Co,tD êe procêgsê o lecênsêarrr ênto?

ô] o recênseêlnento é orBênlzêdo por Coml3B66s REcsnsêêdorês.

b) as ColnlBs6eg 4ecBnBBêdôrôs são constÍtuÍdss pBlss Juntês de

Frêgleglê e por uÍD dêl€gêdo nomêêdo por cadê partl.do polÍtlco com ôss6nto nÉ As

sdírb1Ê1a dê Repúbltcê, (convêm notôr. ê dênuncí.sr bem quE ê l€1 sleito!'a1 é fB1-

tà pêlê burguesla eohtrê o povo, a clêBse opêrárlE ê, port6nto, pr.Lnclp6lm6nte

êontra o nosso Pêrt1do, o quôl não têndo ôssento na As3êmb1eíê d6 Rêpúbllcê ,

não pod€ lntegrBr como mêlnbr.o de p1êno dlrelto ôs Comlesôes ReÉÉnêeôdorôs]..

c) No estrângelro, ês Comlssões RBêensêêdolas sâo congtltuídêg

los postos consul€res e, quêndo estes não exlstâm, pêlss êmbâlxsdôs, 6 por

delêgêdo nomeêdo por cadô pârtldo com âssento hs Assembletê dê Rêpúb11cs,

d) tlàverá únê Célnlsaão Rêcênsêâdôt'ê em e6dê fregueErô.

e) Aê Comlssõês Rscênseêdoras funclon€m etn prlhcÍplo nês sêdês dês

Juntês de FDeguesÍa. dê6 Cámêrôs trluÍ,lclpaíE e, no êstFêr,geiro, Tos postos consu

1ârêô e enbôlxâdss.

pe_

um
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f) As Comlôsôes Recen6eêdolaa. Benpre q!ê o núnero de e1êLtorês

oiJ ô dlspersão geográfícê o JustlfÍque, dsverêo sbrtr postos d6 reêensealnênto

si 10oê16 €6pec1êlftente êBeolhldos, dê modo ô qlE o posto dê lecengeanento c!-
lncldo corh ê secçêo dê voto ê formar nê êlturê das ele1çôes (coíto 6ê sBbe, ós

sBêÇôês dê voto constltuêh-se nê bêse dê !mê parê cêda grupo de 500 ê1.ê1torês).

gl Emborê o nosso Pâ.tido

aêêdora como oembro de pleno ditê1to, ê

!B com 6Eêê5 ComÍgsõe8 Rêcensêêdolês .

nâo posaa fazea p6ate dê cornÍssão Recen_

LêÍ perrLtê que o noaBo Psrtldo colêbo-

h) A 'co1êboaôqão" do noBso Pêrtl.do fêz-se do segulnte modo: o Se-

cretár1o do Comrté do Pêrtldo no c,l.strlto êscr6ve uma càltê ã Comlsêão Recênse.

ôdoa€ dê cêdô frBguesLà doseu distrLto lndícêndo o nomÉ dê pes3oê quê o PÊatído

dêstlna ê col.aboaêr êom ê Comlgaão nos êctos dé rscsnseolnento( o texto poatê sêr

eite: À ComlsEáo Recen5eêdoaê dê F!êg!ês16 t61 - O Pãatldo Comunl6tô do8 Trê -

bãl.hêdores Po.tuguêses (PCÍPII4RPP) vem, pâ.ê oÉ efêítos do art9 í2e da Lel ne

6s/78' de 3 de Novdrbro, lndlcôr cotrE sêu rêprêaent6ntê nêsga Coúlsgêo Recense6

dora o c6nêrads fu1êno ( no c6so dê nâo sêr o€rnêaâdâ, o sr. futano).

1) A lndlcação dos repreaentEntBê do P6rtr.do às Comlssôes Rêcân6eâ

do!'êe tem dB 6e! feltô êré ao dlgêllggggEg_es8sl.

É preclsslrente nêstê questãô p6rtícullr que o nosso P€rtldo sê en-

contra 6trEê6cÍ0. No êntônto, o Comité Perm6Fsntê êchê quê é poss{vel ê1nd6 no -

mêea rêpre6êntsntês parâ todÊs ês .fregúea1a6 , desc,e quâ todc o Partldo 6e una

e rEbl1lze mmo ul s6 honaln para cumprlr êata tarefa, É qus a exlstênclê d6 um

aBpreaêntonte do Pâatído eÍn câdê Domlssâo psflnltê so noêsô Psrtldo BÉtôr perma-

nentêmênte Êo corrêntg dos gotpês do lnllnlgo e denunclá-los e tempo, defêndêndo

o povo ê coné9êndo dêsde jÉ umê eôormê cêmpênhs pol{t1ca dê prôpêg6Ddâ s Írosso

favor. HÁ em todo o. pê{B 4.047 frB8ueala3: conE qual.quBr cÍdÉdêo êlê1tor po-

dÊ a€r rEprêsêntênte do Pêrtldo, ôesmo que o cldêdâo não venh€ ê !êcênsê.tr-ês

nê freguêstâ ôondB nos !,epresentêa, todos os càmêrÉdas pôdeo ver aE enolmEs pog

sLbllÍdadeB de [rrbIlízação dB 3l.mpôtizshteE e Blcmênto8 das ÍnEasês êctÍvos quô



lâtô nos perfnlte, sssegursnds logo no reeenBeÊmento mllh€aês dê votog nss no3sês

ll.stêr ds c6nd1dôtos € ê1e1çôes futuraÉ, trelnôndo unê multldâo de pêssoBs nês -
tÊ§ ítsêndlos ds9 coleês Êleitorôls e pondo Eob -s dírecÇÊo do paatldo urnê mêssa

que pôdêrenos 1r oagênizândo po1Ítlcâmentê . É squl quê rBslde o nos6o atrôso.po-

derêlnos vencer ou nâo? Estêlnos convêncldo6 que o p6rtido ve1 vencer.

J) Noe termos dê 1ê1 do rêcenseêmento, . o nosso pêrt1do têm podBres

dB f1€c6112êção sobre 6 sctlvldêd€ dôÉ Comlss6es Rscen6Eêdoaas, podendo, meÉmo

que evêntu6llnente ôão hâJê nomeêdo os seus repre6entêntes, pedlr as lnformdções

quê ehtender e êpresêntêa poa êscrÍto reclônâções, protestos e contrê-paotêôtos,

êos quô19 ôs Comlssôes Rêcenssêdorê6 terão dê dsr uÍnà respostâ, CIêro estÉ que

eeta flseali.zação fettê pelo nosso pêr'tldo ôbrê-nos uln 1ménso aanpo de propêgêndê

ê dÉ lutê polÍtlcs, que devemos ssber aprovê1têr eri! toda ê extensáo s profundldê-

dê, o que grangeaeá uí, €norme õpolo pÊrar o p€rttdo, que âp6aêcêrá 6851m, desde

o prlm€lro lEmênto conlo o úntco ê Íntrópldo dsfênaor dos dÍrêÍtos das mêssês.

1) úo d16 4 de Oezembro Bo dl.4 dê Janêlro, coíp sê dLz êtráE, côd6

c1d6dão êôlll mals de 18 ênos deve efectuôr ê suê lnscriçêo nos cdêrnoB dê a6cênsêê

,nento.

m) Llma vez eleborados os cadernoE de rBcenseêmento, o parti.do requêr

cóp1ê dos cadornos êleltoÍ.sÍs êm todês 6s ComlsBôss de iecenEêEmento de todo o paG,

As Comlssõeê Recenseado!ês s;o obrlgêdês por 1ei.ê êutorízar 6 extracção de cóp1ês

doa cêdêrnos. Se 6s Conlsàões. ô1egêrefi qúÊ nào têm fieLos técnlcos e húnênos parê

Pêss€r ôs cóplss, o Paatldo podeaá lêvêa à Êede dê ComiEs6o Recênsesdorê uÍn foto-

coplêdoa pêrô extr6lr ô eóp1ê , ou uma equipê c,e pessoês quê organÍze, pêrê coplê-

rem oE eâdernos à mão. A posse dês eóDl6s dos c€dernos íne1És eonsta o nome do cí-

dêdão 61ê1tor e ê morêdô) pennite ao nosso pêrtldo levar, desdÉ.6g0rê, a su6 propê-

gênda âo Fróprlo doritcí].1o de cadê elemento dê! mêss€s, permlte-lhs organÍzêr um

s16tân6 dê dístalbulÇâô de Fropág6nctê pêIê cáÍxê dê correlo'snderêçêdê êo nome do

próprlo cLdedão, nêntendo sntrB 81ê e o pÊrt1do úná rêlação q!êBl p€ê6oa1rpermltê

às ttlgâdês do pôrtído comeÇ€rem desde J,6 ê elaboaêr e reêlizsr um p1Êno slstemá-
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tlco dE d1fu6ão ê vendê do ,Luta Populôr., contêôtando dhêcté e pesEoàl.mênt€

cêín cêdê un dos elementoE dââ ,irê5s6s 6 cpontEndo por êEêilto a" 
""9&t"""1ô,f 

l:-*
velsr BLmp6tlô ou neutrêlldêdê em reiação ao nosso pêrtldo, em aum pgsêlb1ltta-nog

uinà brse mstêrlêl psra um gigêntesco trabêlho dê paopêgândô, àgítêç6ô ê orEênlza-

ção. Aa cóplas dos êêdErnos êlêlto.ôls dev.n flcar guârdadas â r6sponsáb1tr.dêdê

do Sêoret6rlo do ComÍté 81str1tô1 do PÊrtldo, nôo se pBrmÍtlndo êÍi nenhum c6so

que 9ê1am dâ Euê poBsê, êmborê pôs6!m sêr consultadêE nê 6ede dlBtrltêl por qual-

qu€. comÍté ou cáIula do Pdrtldo,

preBnche

thête EtÀ

No 6cto

do pê1€

nà mêaÉt

n) Pêrê 6ê lnBorev6r noê cêdârnos dE recenBêêmênto, o cldEdâo elê1tot

un verbete d€ lnscrlção á êntregê-o, êcompanhôdo dê êpreEBnt.çâo dg b1 -

1dênt1dêdê, no poêto ou Conr16Eão RêcanBeàdorô dê 6reô ds Bu. r6rtdAnctê.

dê lnsctr.ção, o cldadão .ecêÉê o oêrtáo de êleltoa, pâsgldo € êOtgnttc6-

Comlsaáo RecensBêdoia, cartão quê têrÉ dê Êxtb1r, nc ê1tu.. dre 61EtçôEs,

de voto p6aê poder votêr,

o) Estss 6ã0 os âEpectog do aêc€nÊe6ln€nto que á nêcB68irlo d8gdB Já
i

conh€êÊr parB pôr eo peáttca. O ,Lutê popúlar, publlcârá ãi todoB or núnstos lns-
ta!çôes ê conentárloa 6obae ô oampônhê do racênsêémanto. coÍr9çàndo por ptlbllcü na

próxlrnê qulntâ-fel.aô o têxto. dê 1É1 do lecens€ém€nto,

6,0que há à fâzer é o sggú1ntB,:

A] RBunía sxtrêordlnêrÍêmente B tlnedlêt6m6nt!! 06 comÍtás aêglonêLs
do PÉDtldo, proc.d'. ooêBtúdo da piêBente "r"ffiIr-ilo Bltuação polítlcê ê-

ctuêl E d€BttnâdqÍ1ente d6 êxpe.lênctê E rêeultádog dês ê1êíçôé6 pê.ô 6 CânE.a llu-

nlctpol dê Évore ( ver, 6 ê6te Frop6slto, a postção do CoÍ'ltá Cêot..l sxprlaa. no

Comunlctrdo à Inçrreosa ê Já dlgtrlbuído ê todôB os r€spongávela do Pôrtído), diacu-

tlr ê ôpaofundêr a no6êê táctloá pêrê 68 elelçõBa ê pêrê ê cÊmFôôha do rê9€nEêênêq

to, comprB6ndêr e urgênclo dê aotuar sem deloôg6r nq procêsEo do racÉn6êrínsnto é

traç€r plênos p6.ê rêunlr ê mobilLzê!' témbán lmgdí€têÍnenté 09 comltáB dlBttÍtêr,s,

oE coítltás 1nt6méd1os e todos os ôomltés ê cétutrs dE básê do pÊrtldo.



6

b, Slmultênêsnente com eseô moblllzêção do pa.t1do, os Secrstá-
rlos dl6trltô1s devÊm tom€i ,redldôs uagênteÊ pêrê indlcêr por- êôcrlto o r;-
prêsentênte dç. no6sq. pa.t:tdo ãs ComÍssôeg RêcBnséôdor6s. Íê!.Âo de fôzê-lo été
êo d1ê 29 dê b.o lqclusÍvé, não dàltEndo pêr.ê o últlmo dis. fhsl§tê-sê em

qle todo o eêforçq lmedlato .,eve Éer concêntràdá,neste ;ánto.

c) Cêdê comlté distrltêl dêve elêboa€r um colnlnlqado, dlrl.gÍôo: ào

povo do dlstrlto, exp1lcêndo o sLgniflcado polÍtico que €ê ctuôs clâssÊ§.atríj -
' ''buein àd'e1àições en perspectivô e êo recense€mÊnto Flrr culgo, itost.ando cono,:é€

fê2 ô 1o6cr1ção no recenseêmento, êlÉrtôndo pêaê 6 obaígêtorÍêdôde dô rêcênseê-

mênto É p€fê ss,turJt€s ? pÉnês Êln que incorre queo não se rêcênseô!., ê pondo_êe

à dlsÊo51Qãq dêg rÍtss§-ôÊ, pêJ.a qualquer esclêreclmento que n"""""itrr, esctarect-
hento que darêo nas êêdes, do: pdrtldo ou êtrêvés do própr1o ,"i"ion" 

"rjo nor"ao

1nd!.c€r e êpelsndq pêrê:si êonstltulçào de comÍssõeg o, 
"roeaãás 

i'"o.r""r"" ,o-
pulêaes, comlssôBs cIvlcôs ou outro nol'}e quelq.rer t nu" t""gr""tu", nos bêlraos;
nês f6brlcês. Fos quêrteíBr nêê êscoles, etc...

. d) Fonentsr e eonBtltuír no maior riúrero possÍvet doa locai6 indl_
cedoe na g1I1ea ênterlor so$Íssõês de êctl.vi9tê1, a funclonêr num horár1o €stlpg
1êcto em detêr.mlnado locêl do bêl.rro ( fábrícê, Êscola, frsguesÍô.êtc...) - Iocêl
quê pode Eer uD qlrâato Fê côsê dufi slmpEtlzênt? ou êlemehto dês rêsgss. |JEEbôncr

de ruô, ss lnstêlaçôes dum clube, comlBaÀo de morêa,ores, cghtro cultur6l, llvrê
11ê, etc..,, Estês conissôes, qr.re não preclsára ser comlssões do particÍo, fàrão

a sua pn5prÍe Frop,gônda, estqEçr€cerâo oE âeus próprlos contêctos e sâo, umo for-
ma êxcsiênte de ô nosso psrtido orgêrtl.zêr 6ob ê sua dlrêcção lrD tarn"o núr"", d". :.:::
Flel.êhtls dôs tnàssêÉ pê.tÍêu]êrmente ,os Jovens , o qus nos êble ênormeê poEsl ._

bl.lldades de êêção thedtêtê e futurê,
l': .-,j 

.:

' 
e) parê êlém dÊ Êfopêgsndê do conité Edêt!ltâ1, é dB enormê ut111da-

de qus todas as célulog ê, comltés do. pôrttdq .fêçêm ô sua propagêndê próprla, sem

nuncê p€adêr dB vlstê que ô nossa propêgands co[únlstê nâo. t€rn n€rêmêntê ô o ob-

Jdêtlvo -de reiÉnsêar, rnâs fundahsntôlmentê o obJectlvo de âprovEltôr o rscshseê-

mento pêrê se llgar âs ÍDêssês, orgên1zá-Iês € moblllzÉ-l€E p6rô ê lutê 6ob ê no§



Eê dlrscçoo ou lnfluêneiê.

f) As orEênlzêçôes do PErtÍdo B Es colnl6sôes populBres que vlerem
â calar-êê podem É dêvem lnd1cêf s 6Judêr os êle.Ôentos do povo a paeenchêr os

vêrbeteÊ de lnscrlção, organlzêa idas colectlvês à ComlgsÂo Recensesdors, varl-
flêêr se tudo Ee pêssol.l com norriêIldêc,e, cÍlstalbui. vêrbetêB de iôscrlç6o, efs-

ctuaa ê lnsc!'lÇãô dos doentês, ât.lsentês, anêlfsbBtos 9 de outro6 êlementos que

não Ealbêm otr não possam fêzer por sl mesnos os êctog nêcêssários êo lecênses -

mento, etõ., ,

7. t] ComltÉ Pêrmênente conclêms todo o pBrtido, seus íilltântês, ê1mpat{z6htes e

aôt1v1stês s êstudôr e êprofundêa s polÍt1cê do psrtldo,e oosar êplicá-1ê, ê êtaê-

vêr-Éê ê totnêr ô lnlclatlvs dês lutêB Ê s a,irlglr com fin:tszê, convÍcç6o e êntuslôs

rÉ ê cômpênhs polÍt1ôa do recehsesmentor 0 estudo dê Resoluçáo do pôrtrdo sobre ês

e1ê1çõeB pôrâ ss ôritsrqulls locôís dê 1376 é, ê sstê respelto, dumê ênorme ut1l1da-

dê, ê actuâlloêdE.

0 combate sem quaatel contra o rêvlslonlslno, c neo-rêvLsloôisró ê todo

o opor{uFlslÍlo,€ 1útê sêm tréguês pêlo deBÍl6scarÊ,nênto e lsolamento dos pêrtÍdos bur

gue6e5, especlôlnente o pêrtido aÉvlsionist6 de Bêrrelr1nhêE eLtnhô]. e seuÊ sêtéI1-

tes dô U'BP" são ooJáctlvos lriledíêtos que nuncê devernos perc,êr de

vlstê, mêsmo nesta 1utê polÍtlcê levolucionáriê êa que poderrios sê q!1se!Ínos e sou-

b€aíloa, trahsformôr o aêcênÊeatnsnto eil curso.

Llsboê, 2í de Novêmbro de 1978

O CBI]ITÉ PERÍ'IANENTE I]O COI.]ITÉ CÊNTRAL DO PARTII]O
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