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a nos
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Que a nossa cã1uLa está flrnemente
as linhas e a colocar-se a frente
fia.

- A céLrila da Tipoegafia Rêqionêl, leunida
1{ar^ço de 1979 aprovou a presente resoluçao
is tarefas, aquelas êÍo que deve concentrar
ses (Março-Âbri1) as setguintê5:

disposta a tnavar a luta entre as du-
dô 1üta pela edifiêação dessa Tipogra-

Que para que issc s,:ja possí..'e1, a Direcção 
. 
Re gional e ã nossa C61u1a'ão

i." ,lu.esiid.a. de chamãr o ráriiao a.tloiilirui-n. cono um s6 honemã vol
ta desse object.ivo;

Quê êssa mobilização só pode ser cons:gr.rida. 3e a nossa cé1ul-a mer"ecer a
confiança do Partido e estivêr intiÍtanente tigada a ele;

Oue Dara rerecer êssa confiança ê ncccssár'ig, pora a16n de planos,acções
oráticas que tenhan e'n vis+a iesolver oe problenas i4ternos da nossa Ce-
I"iã-á, -uã -r"i 

"á i".pá, Àástr:;r ben.o raitido o.ue há alterações na Tr-
poqr:afia;

oue á nosso dever e constittl.' excelentc oPortunidade aPrcveitar o i'Íovi-
:'rento de prepar.rqão do Conqresso Pard proãuzir Profundas altenações elil
PI,.AN?AR uil Nõvo Ésrrlo DE fRABÀLllo NÀ TrPoGRl§fA, tar€fa imediata da
nossa Cá}ula.

en sessão prenáriã Il9 diã 19 de
define cono suas PrinêiPa-que (1etIne (.9li19 suas Pr'-LrrrrPo-

forçâs, nos proxriiloÉ clots t(. -

RE-qOLUÇÁ.) DA Tl POGRAF I A
REG IÔNAL

coNtlEiã?§l-
13, ai ' i

- ôue a situacão de abandono dos objectivos do Plano , 'vrua1- l-g ? 3 , levoui a
q-;e, não apánas não '.: desse- pa=ios c,i frcnte, como originou mesno gran
áes recuos na Edificação duma fcrte Tipo.r,Jafia Àêgional; '

- Que elll reEultado disso a rinãrqui:t, a desorganização- e o libenalisixo
sido os.factores domindites nal "cssa fo.na de trabalhar, inpedindo
sa C61u1a de cr.rmprir cabalnênto as s.ias tarefa" e de prêstar contas
Pa!"tido, is.-laoC: a nosÉa Ti!.--".ria l: : llj'rn-:o ,1o r'ê1"-iiú,

oue uma TiDoqrêfia assim não serv: o interesse da luta das massds e' por
iintÀ, " nâsío I'artido, oois á impossÍveL que devamos continuãÍ' com a Ti
oon"uiiu aue tcnos facá ao grandc volurne d(' pnoPJdar.da que-o Pdrtido de-
ire"e vai reqularnent fazen para diriqir as lutas, para alen L'lJ s)tua_
qões de g:landes cançanha'; como por exérplo as ,rutàrquiês Loêai6'

Quê o Partido c a Rcvo]ução nec;ss1tam, quererr e vão ter u'na nova TiPo -
enafia - colocando-se ã áossa Célula a questão dc 6àber se ê con ela ou
i,nrra e1a que esna TipolraÍia va. se: edificad:;

19 õ REEoRaô DÂ DÍREcÇÀo r /, rlrv^c.lo uo rlÍvf,L rDÉolÕclco Dos QU,.DRos

a)
Nolqué r'eEpêita à 4irecção-aa côtgta,
be, óeste peri

ouê !1esDê1Ta a OlrcCcAO Oa (etula,
, ^íeste ierÍodo; à Reúnião Plenária

o ôaDe1 DrinciDal cn
ae'cãtutà.



É necessár,io e indespensáve1 pôr toda a Célu1a a vj.ver os
Drôblenas da nosqa Tipolrlfiâ; não de-i-'er qu- esscs probLe-
nás se fêchenl rrrma c6i'cãoeca'rou .un restrito número de'rcabe
ças". É nece;sirio liqar jitjrrn"nte os quêdros da nossa Tí
poonafia á§ iutas da cl.rsse o.'eadala e do pcvL: acaDar _cono praticjsrao .s-'., criar r' 1an1cr .11 elev]do nLvu.L rcleologl
cô nos ouadros da nossa Íipografia Iteqional.

l{ÊD1DAS

- Reunião PIenária da cé1u14, ordinária, rodas
I-g-r.ra' )

as senanas ( 2 
g

- Nessê rêunião, o-pf imoiro pS]lto ,:1" "_-1ry" 9: !1t]d9:
- Es6e Estüdo b.esear-se-á nos clássicos do tiarxisno-Lenioi§Ílo

-uaoiioro. noc docuneôtos centra:Ls do no§so Partido, asai6
cono nos_documentos i-prrssos na noss l T-ipoçrafja.

b) O SECRET.I.RIADO

O Secretariado á a direccão Der-:ranente, polÍtic, e práti"r
da nossa Celuln. Assqnaldo e_borar-nêsta rasc, u:lr papel .se-
cundário em relacão f, -o,:ni:' ,lc aõlult, competc ao-SCcrcta
-i.-ado- ããqeourar, desde tá, a direcqão p.átici do rrabalho :
- taref a eninentênente pãiitffi 

"':-rtp" 
grafiàI'-

AS SÍI,,I SÃO TAREFAS II{EDIATAS DO SECRÉTAP.IADO, NESTA fASÊ:

Be-q&il-C9-:ulê4qg4g9- para- analisar os ?robleÍras politicos da
dinecçáo pratica do trdbal ho.

prnanentemente serrte na Tipografia pelo rnenos un
oa tan da atencler os c

r"abalho e tonar a responsabilidade por efê, em nolne da
pografia.

- Edif icar-sê colÂo a direcqão po1Ítlca ocr-11nentc da Tiprcg.a-
fia êtê ao n des a rase.

29 A EDIIICAÇÃO DAS EQUIPAS

A Tiioprafiê 6 composta por qLlatro
outras tantas divisões de araodlho
tuição:

^Dr{I 
lI I ST R ACÃo - canarada líanueI ( responsáve I )

IANTÀêÍ-IÍ - carraradas lsabeI (responsáveI) e ,'r1fredo

DÀCTILOCRA|I^ - camarldr" Soarcs (responsávc-L), Antónid, Fi-
1ipê, i'lania

eqlripas, ?Lre const itucn
e têm a seguinte consti-

ÍüPRÉSSÍõ - camaradas Vitor (responsávêl), ,\rtur e Vieira'
Édificar as eqr-ripas é a segunda grande tarefa da nossa CáIu
la, nêste per"íodo.
Todas as equipas deven entliar irnediatamenle em actividâde 'tãn""aà " derinicão oas <uas tarefas que á f.ita tn an"xo a
esia resolução e Pllnds pr6príos c especificos que deve ela
borar.
A Reunião PLenária de Cêluta, toÍna parô ê1 a tarefa de edi-
ficar" as equipas, nesta fase' Dad.l a ilnPossibilidade de tra
tar de todás ãlas ao ]!res],lo tempo, a c6ru1e, concramando to'
das as ecluipas a dar'en gr'andes passos em fr'ente, vaI, nÔ en
tanto, seguir o sêguinte metôdo:



^na1isar, 
diqcutir profundanente e travar a tuta ã \,oI

ta dos rel.tõr'ios semanais dê una -quiDa; logo que a
cá1ula considerê oue es-a equipa cstá em funcionancn-
tc »assará a analisar os r=tatõrios de mêis outra eq.ri
pa ô assit sucessivrmenLe, atá ao culmi.rar do proces:
io, no fim deste perÍooo, que será a discussão dos re
1atórios das qua tro cqr.rilrs.
À orinejra êauioa dê que a Cálu1a
á ÀDMINISTR,\Q^o , scguindo- se- the
Iôgra fj a, loÃtagen .-. Impressão.

se vaí ocupar sera
as cquipôs de Dacti-

39 A DT SCTPLINA

'tÀ Tioocrafia 6 uma fábrica" e s6 funcionando coÍno uma au-
têntiâa fálrica e1a poderá corresPondcr ãqr2j1o que o Parti
do esDêra dela. Iln rnatãnia de disciPlina' ê opinlao cla no6
;; õãí;i; ã"ã,-rãit"-,ró"ãr,to, u."..,n,à o aápectà principal-ã
quêstão dos nórários. 0s horãrios exjstem. mas não tên si-
do. na sua naioria cumoridõí f sEo traz graves prob1en36
affiorlho oara diém dc :ttrPEúir $n;
e1a funcionê cono uma ve.dadeira fáÉrica.

üÍDiõã-§

- A C61u1a toma para si a tarêfa de r:esolver este problema-,
incluindo-o na Orden de Trabalhos da§ sua§ Reuniões Plenã-
rias serranais e até o consider"ar resolvido.

- Proceder. a alguns ajqstamentos nos horírios qu" a prátiea
mostrou 6erem necessários para o bon funci-onaI.lento dos Tur
nos.

MFõITÃDÃ-F-6R-TTÃ§ÍfiTTÃDS

A cé1u1a da Tipografia
Rêgional



A< r -:i tl tr^c.

SUA: TI\FEFAS

\DI.1IN I ST

A ecuiDa de Adminisrrecão á a eq.rii'a de organização e f,inanças da

Tinoerafia. Eia não 6 a equipá de direcção da Tilografia, nas sirx a equr-
pa-qüe possibilita à aireóçãô o exercicio das suas tarêfas'

- Ela deve tratar da elaboraqão e rêgisto de todos os documen
;à; ;;;;";á;i;; ã-,;;;;;;âó-á. .o,'í." -o Partido, ao bom aõ
damento do ttabalho prático, ber assin co,'!o ao controlo da
di6ciDlina. (Fxerplos: Fictrá de obra, Re-ii6to GeraI, Reg;is-
to dos Horár-Los e tenPos de Trabalhor elc')

- E1a deve faze, : r.ianter em ordeíl toda a.CÔntebilidade da Ti
pógràliu ( contas -correntes com-.as organizações' receitas e

dêspesas-caixa -, 
-ã""t.»iiiri*o 

aÀ Ãateriàr, íáquinas'ete)
- t1a devc estuoár. Dara rropôr: ã c6tuta, a rin de que gsla

DrôDônha ao CorriiS-Reqional, uÍlê trbefa d' Preç05' estaDere
ãiáã à, »à"u" correctãs, ""ái" " q.tu permita uma boa admi -
nistração da Tipografia.

- EIa devê ainda tratar da conservação, liriiPeza e organização
da sua sal-a - a Éa1a ondê se faz ã r:ecepção dos lrabalhos -
- tendo semprê "*-"i"iu-ã"á 'À àar,e or FÉcr:rçÃo É o rspsuro
DA TTPOGRA| IA''I.

UONTAGEM:

A eouiDa da nontãsêm á uma cql ipa de 8!1ndes responsabilidade§'çois -

á dali que'".i ^ co^."pção gráfica-correcta ou incorrecta-'la Baaor parle
ã.-;;;pá;;"á; aà nás"o- Ê.r'tiáã-na Região..Para rl6m da execução.das ÍDonta

!"nà áà ão.r.,r."tos e da g".rr.ção de lteneils e chapas, e6ta equipa devê

ainda:
- Reunir regularnentê a fiÍq de fazer balanços da sua activida

de, tnatar au o"g"iii.ção i"tã""" aa uqttipt " estudar a fiã
de llrelhonar constantemãnte a qualidade do seu trabalho e au
Írentarl a sua capacidadê de produçao.

- Promover o estudo e actualização Pe!'nanentês daE têcnicas de

!4ontageln r fotografica e grlavação.

- Tratar do annanjo, a curto Prazo, da sua sala (paredes'chãq
etc.') bei! assiÃ óono de nanter a sua linpêza e êonservaçao
regulares.

- Tratar da filpeza e conservação das máquinas ã sua
(gnavador de Stencils e qravadora de chêPas)'

- Reouisitar ã dircccão da Ti?oqrafia - rtravés da equipa da
Âáili.i"tÃçào - toáo o materiàI necessário ao bom andanento
d;; ;;"" iàr.r"s' zelando Para o-u e êle não fã1te'

- Éncar!,egar-se de todg o trabalho que,-:'or enquanto,ê neces-
;i;i;- i:;""-i.;i á que aig" r"speito ãs suas Tarefas (foto-
grafia ).

guarda



E&ttEôêffirÍ4:
Esta equipa ê,de certo modo, o esf:lho-do es':ado de organização da

nosse 'rifograiiu'. coÁ "f"ito, as gnarhrs, a má aprcsentação dos-textos e
dos !ítuio;. têm sido semD-'e o -rineiro s-:.:tor..,1 c .-.qie1e que prirneirar'en-
te 6 notado fora da Tipog:aria, :e qL:c r1g- ,:s... nal. E evidente a impor'
tâircia que tem para a {uãriaaaá c'a propag ir,da do nosso Partido um têxto
ser graÍh.", beÀ alinláao, com litulos bêrn feitos' etc'

Pàra aláin da Dact -i lograi i '-, de :odc. os'.cxtoe, a csta equiPê cabe
áinda:

- Reunir reÍIulaÍ'nentê a fin de fazer balanço§ da sua êctivi
dade, traia:' da organização inte:na da equipa e estudêrra
firn áe nelhorar constantétiente a qua-lidade do seu traba -
Lho e aunentar a sua calacidade dê produçao.

- P!'onover o estudo e discussão da nossa lingrra' a fin dees
tar mais apta a desenpenhar as suas Tarefas-e a desenpe--
nhan nesse campo u,n pãpe1 câucad"r em neleção ao resto do
Partldo na Reglaô.

- Tratar do ar'ranjo, a curto lrazor da sua sala (paredes
c\ão, etc.) bem lssir como de na'lteÍ' ., sua lirf '-za e cor-
servaçao regufare6.

- Rêquisitar à Aireqçã" a' rinografia - atra"ãs da ec'-jiP'-
da 'Adnini6tração l-todo o rnãtériaI necessáric ao bon anda
mento das sua§ TarefaÊ. zelando para que e1e não falte. -

- ticarrc"r--s. ,1, :od. . L'.rl 1'1.'.o.,_ \.? .1.,r.1 l^.<
sirio f--.: f -r- - - 'i I -'li o ..: ' - T - -fds
toco'nposição).

. É evidente a inpor:tância desta equipe tro conjunio !i:"íafia'
DrinciDalnente ooroue àIa ã a ú1tjm, por orde os trêh"Ihcs Passórn e, Por-
ianto, vai deciàir'- dê cêr':o nodo, do êxito ou não dos trabalhos das ou -
ir.s-éq"ip.À, tlÀ ,éoa.a. um tcxto'm:ito beÍÀ batj-do, ou üit documentado gna

fieamerite- ben côndebido pode ficar corÍ.Pletancnte esirêgado e boicotado se
for mal impre sso.

Pana a1én de il-'.pr j:r.ir todos oE matêriais quê saiem da nossa Tipo-
grafia; a e6ta equipa conpê'Ée ainda:

- Rêunir regularmente a firí-de fazêr balanços da sua ativi-
dade; traãar da onganização intcrna da e.quipa e eatudar,a
fií âe nelho:rar cônstanteÍnente a qualidáde do seu traba - -'

Lho e aunentàr a suê caPacidade de plloduçao'

- Pronover o estudo e actualização pêrnanentcs das tácnicas
de impressão.

- Tratar do arranjo, a crlrro prazo, da sua sala pintura d1s
paredes, chão,-ãtc.) bem asãim como de màntêr a sLra }impe
za e congervaçao regu Iê aes.

- Tratar, da lirnpeza e conservação das máquinas à sua guarda.

- Rêôuisitar ã dir:eccão da TiDolrafia - atravás da
dê 'Admini6traqão - todo o màtériaI necessário ao
4ento das suas Tarefas, zelando para que e1e nao

i fol

- Êncarreqar-sê de todo o trehalho que, por
cessárió fazeE fora e que dira r-:p-j-' àr
( irnpnessão )

equipa de
' an-!e-
falte i

enquanto, e ne_
err.ró TiÍ,êfâq .


