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APLICAR COM FIRMEZA E DNTERMINAÇÃO

AS HEDTDAS DO VIII PLI,IJM D] COi',:TÉ CTI{TRAL

As 10 nedidas pclíticas ê ideol6gicas tonÉdas pelo \rlII.PLENUll Do

coUITÉ CENTRAL, constituern r.rma declaração de guerra ao capitula-
caonisrDo e oportuDismo nas rrossa6 fileiras, der,onstram a justêada
linha PolÍtica do n)sso Partido.. constituen no seu coniunto o re
forço da Direcção e.o nÍvel do C. Central.

O VIII PLENUM DO COMiTÉ CEiiTRAL, abriu una nova fase na vida do
Partido e tambãn do nosso Ó:'GÃo CEI.iTRAL, decorrênte da aná1ise da
SÍtuação Po1Ítica do nosso Pais e a nivel internacional, e do pa-
pe1 de direcção e vanguarda que cabe ao nasso Partido nôs confron
tos e conbates d. ê1esse que o proletataiâdo diaria,'[ente trava con
tÍ,4 a buxguêsia e os seus Partidôs, que irão intensificar-se dado
o agÍ,avamento constante Ca vida do nosso povo e as nedidas anti -
-popularês oue dianiamente são tôÍradas de intensificação da explo
ração.

l{s me.ladas tomadas pelo VIIT PLENUM, acerca dc 0RGA0 CENTRAL do
Partido,dêum contra-ataque aos :rinigos externcs e ao cêticô cada
vez mais apertadô que é movido ao nosso Partido, assim cono êo::
inimigos intêí'nos que defendem a capitulação e liquidação, visam
isolar o Pêrtido das ndssa:.

0 contr.a-ataque lanqado pelo VIII PLENUM, 6 uma medida da Ofensi-
va. PolÍtica do Partido, das tal.efaE que o H)vimento Operár"io nos
coloca, ê o papel do JoRi.trAL como orgaf?iiador, Propagandistà e A-
gitador, na Direcção do Movimentc de Massas, de educagão dos qua-
dros e da rnobilizaqão da classe.

0 contra-ataque lançado e a nova fase na vida do pantido e do
6RGÃO CENTRAL, impõe que todo o pârtidô seja ganho para a aplica-
ção das medldas po1íticas e i.deo1ógicas toiradas, pela Salvaguarda
e Defesa do õRGÃo CENTRAL Dô fARTrDo.

A SALVAGUARDA I
LANÇI'R F.U T000 0

: Lançar em todo

DE|ESA DO ,]O3..IAL, DEVE TER COMO MEDIDA PRÍNCIPAL,
PA?TLD) UM P)rU: ú E VASTA ft)V|ltENT1 ,É í'ISCUSSÂ,

1r

o PaÍ'tido uma Discussão Anp1a, do papel do JoR -



l$ALi de comô ele á utilizado nas ong;nizações e na ligação ãs
r.rassas; o conteúdo dô JORNAL apresentando cr.íticas e sugest@
o JoRN-AL cono educêdor do Partido; o JORNAL cono dirlj_gente das

lutaa i o JoRHAI c.n. Organizador e Propegandista.

Lançar un Profundo e Vasto l.Íovimentô de Discussão en todas as
cél-ulas e comités e dinigi-lo no sen-tido de alcança!, vj.tórias
para o PaÍ'tido, na base da expeniência de cada cá1u1a, dos as
pectos positivos . negativos, cle ccm, operar bransfornrações e

ganhar todo o Partido paÍ,a elas

Lançar un Profundô e Vasto )Íôvimento dô Disoussão eItr todo ô
Par.tidô, inptiea ainda quê os noasos quadros levem este Movi
mento às nassas, discutindo con elas o que pensaÍn do JORNAL ,
as sugestões que tên, os artigos que rleveria ter, o quê dêve
ria aprofundar, os artigos que nôrmalÍtentê têm, as cr,Ítjo.s que

têrn a fazer eic.

Se:r criar este espÍrito êÍx todo o Partidô, ou seja generalia
esta discussão, saindo da situação en que nuitas or.ganizaçõês
se encontran, que utilizam o JoRNAL do partido não para as
nassas, nas par,a un nrirner,o restritô, ou seja pelos nossos mi-
l"itantes. Trata-se de saber se o óRGÃo CENTML do partido êun
bolêtin intêr.no ou pelo contrário um JORNAL pala as anp1a6 Elas

SAS.

Par:a que o nôsso ,liRNAL, cunpra as suas tarefas de direcção ,
êste novinento de discussão e futa em todo o partido é absolu
tamento necessário para nelhorar, rectificar ê edificar .:.:!r

.IORNAL intína:nente ligado á classe ê aos quadros dô partido.

No tnovinento de discussão em tôdo o partido, não devemôs egqi:o

rr Todo o Partido dêve conpreêndêÍ, que não pode consolidar-se ,
desenvôlver-se e edificar-se, que não pode realizar, qualquer
trabalhô anplô, puofundo, sério e útit, que não pode esperar
influânciar o movine tô operário ê as lutas do povo, que não
pode instituir-se contô forÇa potitica tea] e necessária ._e

não tiver urna inprensa conunista revolucionária.
ITeses soby,e a Inprensa do Partidotr



--..0 ltlovimento de discussão en todo o pe.ntiCorvisa passar a ullra no
'' va fase na vida Cc ÕRGÃO CENTRAL, tern que ser dirigido firne -
nente e á contra atguém. Trata-se por isso, dum contra-ataque
Ca linha do Partidc ?efa Cefesa e salvaguarda do JORNAL con -
tra a linha oDortunista, burguesa, as manifestações da capitu-
1ação e liquidação :, ) nôssc seio, que deven ser fir,nêmente con
batidas e isoladas nesta dura batalha de classe.

TTi-A SÁLI/AGUARDA DO JCRI,IAi E A EXPANSÃO DA REDE BOLCHTVIQUX

- A luta pela expansão dc JORNAL do partido ã una luta polÍtica
de c1a6se e de grande envergadura e que só pode alcançar vitá
rias se for discutida no papel do óRcÃO CENTRAL na luta declas
ses, na al:,na que o JoRNAL constitui no ar ".rrgamento do partido,
no seu enraÍzamento cônstante nô seio das massas. O objectilDno
conjunto da região é de .aunentar 20% a rede do JORNAL.

- A luta pe-a expansão dc ,IORNAL do partiCo, 6 tambén una .luta
:nd i ções obcontra ãqueIe. que irepeLindo form^1mente,' que as c:

lecrlvas sao êxcelentes, que as rnassas quepem 1utar, def en,*!B &
pois que iãô se D.de dumenElr " teic cr. r JOD\AL porque nãc há
condições! as nassas não queren o JORNAL do partido etc,

Esta luta deve travaÍ,-6e firmenente pê1a ofênsiva política, e in
tc^,vencãc siLenãr.,ca do parrid. ra 'uta do .Iassc" corLra o capi
tu1acionisrlo, 1j-qu i<lac icn isno e irnpotência no noEso sêio que já
abandonou as Ílassas, a passividade e a rotina ã o que aplica no
trabâIho e a dcte-minoção de luLan e vencê- -ão ex-istc.

A luta entr,e as duas linhas no nosso seio, dêve ser travada
uina forÍira jLr:ca e diriqida corre:Ea'-ten:e

Trata-6e de saber sê o Partido alargou a influância da sua ;c-
lÍtica junto das nassas e se poderiloa pêflcitiÍ, quo Êê llanteohâú
pontos de rede na !.aioria dos locais con o mestno númer.o de;]crr
naas de ha dois anaJs ãtr.ã:-

Esta luta trava-se no quê toca tanb6m ã concepção de partido ê

dJ Jôr1a1-

dê



Trata-sê de sabêr se os nossos nilitantes lutan por levar a po
fÍtióa ao Par.tido ãs úassas divulgando o Jonnal, promovendo a
discussão êntre as massas destê ou daquele assunto da situação
po1Ítica, se utilizar rE ar,ma do JornaI difundindo-o êntrê cada
vez naion número de elementos das nêssasrou se o Jornal ttcull -
pre o papeli' de chêgar aos militãntes e mais nada,

Trata-se dê tttavar esta luta com fir:meza, operar. transfor'ma
ções quanto ao pepal do Jornal e tigá-to às massas.

Trata-6e de travar a luta por afterar a posiqão dominante no
Partido que abandonou a venda ailitantê do Jornal e 1anÇar una
ofensiva em todo o ladc, na fábr.ica (bancada a bancada, sec -
ção a secção) no bairro (rua a rua, bairro a baiLro) de venda
nilitant€ do Jornal,

Nessê sentido e con estê objectivô, vai realizar-se em toda a

RegÍão una Jrrna,la de ven,l:r nilitantc ncs Cias 27 nas fábnicas
e lccais dê trêt,alh,) e 28 nos b:irr..s e fr,:gucsiasrou seja o 1ç

,Jl:naI que sai,depois das nedida6 polÍticas tonadas.

Todas as organizações dêvem começar desde já a prêparan a Jo!.-
nada, nobilizar os quadros e alcançar una pnineir.a vit6ria nes
ta batalha c na luta a travar.

IV- A.SALVÀGUARDA E A DEFESA DO JORNAL E A CAMPANHA DE TUNDOS.

A campanha de lundôs 1ançada pelô Partido, visa crian todas as

condições para que se possa fazer face às exigências do6 capi-
talistas ou seja ao pagamento da prestação da dívida à Capital

- A Canpanha dê Eundos não é uma tarefa interna, antês pelô con-
trário, deve ser le.rada a todo o lado, as massas dêvem apoiar

_,coro fundos o Jornal, devem ser realizadas vastas canpanhas de

propaganda no seio das massas pela defesa do seu Jornal.Que ne

nhum local dê trabalho, bairr:o.ou freguesia, fique por fazer a

Campanha, para o quê deve sêr excercidc un controlo diário eto
mar mêdidas a tempo.

- A Canpanha dê funôos vai decor]ler no período de 16 a 30 Abri1.



A centralização dos fundos recolhidos á feita diarianente e se

rão êfêctuados balanços de 3/3 dias pelo Departamento do LUTA

PoPULAR, de cono vai a Campanha.

petç dr sot lte 21 de \bri1 ãs 2+ Horas e

2 4 Hor.as .

5_. i r x:1 lrs :11n41

100!à atá 25 Abril

Vai ser emitido centralnente, um cornunicado, que tem cono ob-
jectivo unificar e levar e6ta batalha a todo o Iado, ajudando
assim os 1ôcais atrasados e criar util movinento de massa em to
do o Distrito.

Vão ser:, errritidos ta1ões de 2O/5A e 100$00 de apoio ao LUTA
PUL R, que todas as crganizações deven urilizar.

DÉFESA E SALVAGUÀRDA DO JORNAL DO

PO

PARTIDO E A

(lo Paratldô e

a cumprir e

PROPAGANDA

una tarefa que

a lutar por e1a,

A defesa e salvaguê-rda do JoÍ'na1
todos os nilitantes são chamados

A pr"opaganda assune um Dapel dê grandê irnportância na batalha
que estamos enpêDhados, e deve ser utilizada con iniciativa e

determinação.

No periorlo atá à saÍaa ao

realizar vastas campanhaE

gandc o .Tornal do Partido
sua não salda nestas duas
suas opiniões e sugêstões.

próxino Jornal, tcdo ô Partido dêve
de propaganda juntc des massas, Ii-
ãs 1uL.s, disc..rLin.lo as razões da

semanas e das altereções, pedindoas

As Cá1ufas do Partido dêveFr aElarrar firErernentê na propaganda,
ê fazê-1a durna forna viva, convincente ê mobifizadora. §gx!€rn
Iiger o Jornal à situação política, ao agravamento da vida do
povo, às sucêssivas tiedidas anti-populares, ao problema con -
creto na fábz'ica, nô local de trabalho ! nc baitlro ê ligar es-
ses pr,obleÍnas ao Jôanal do Partido.

A propaganda não pode lirnitar-se ao comunicado, e têrn que nes
te caÍrpô, produzir-se aftênações quanto à utilização do Jor -
na1.



0s nossos militanteÊ dêvem ser agitadores e propagandistas da

po1Ítica dc Partido, deven Dromover a diecussão ê o debatê en

tÍ'e as nassas dos vários problenas que diarianente se coloeaÍn
e gànhá-Ios para a leitura do Jornal.

A propaganda deve ganhar as 1'ÍASSAS pala a nossa po1ítica e de

vemos por isso, participar directamente na fêitura do Jornal,
enviando noticias, acontecinentos, a luta nesta ou naqueta fá
brica e o sêu dê s envolv iÍnento , cs principais px'oblênas dasMAS-

SAS etc. DaÍ que os correspondentes do .Io!na1 tenhan ur. PaPel
inportante nas alter,ações e na F€ctifieação que se iniciou.De
vêÍros cusar nobiliza:r aÊ nassa§ para a sua particilação di"ec
ta na feitura do Jornal.

No campô dá pra,opaganda e no ,noviÍnento dê ÍIassa êm todo o Par'-

tido, vai realizaÍ'-sê nô dia 20 una Jornada de Pinturas en to
da a Região pêla defêsa e salvaguarda do Jornal do PartidqqtE
deve de imediato ser pleparada e planeada' deBde e nobiliza -
ção dos quadros, aos locais onde vamos, o núÍtero de pinturast
a discussão do objectivc da -Iornadã e ôhegar a todo o 1ado.

ÁS FÂLAVRAS DE ORDEM

CONTRA OS PROCESSOS E A NOVA CENSURA
SUBSCRICÃO DE APOIO AO LUTA POPULAR
Cornpra, Lê, Assina o .Iornal da Ve?dade

DE|ENDE APOIA O LUTA POPULAR A TRÍBUNA
DOS OPERÃRIOS
Comprarlê, Assina o .lornal da verdadê

3 ÀPOIAR E DEIE}IDER O LUTA POPULAR É LUTAR
CONTRA A POLÍTICA E AS }'IEDID.AS ANTI-POPULARES

,NO GCTVERNO É DOS FARTIDOS DO CAPITAL
Cornpra, Lê, Assine o Jorne-I da Verdadê

Vaj- ig..uafnente ser inpresso utÍL c&rtaz, que deve ser colado ap

plaDênte em toda a Região (das fábricas aos bairros, dos 10 -
cais de trabalhô aos locais de Passagên) que abarque e faça

chepar a torr-o a lazlô a pr'opaganda acêrca do Jornal.

No canpo da pnopaganda assin co!1o as tarefas que se nos colo_

can, para as quais é necessário náo s6 rnobilizar todo o Parti



Élo cono travar una alura luta no nosgo sej-o ^refa defêsa e a-/li
cação das nedidas i-lo \/III tlenum, as lossas Cêlula'r, Cool-tês e

todos os nossos .tuadro.; alêveú lutar fir,nenente por alcançaros
o"'jêctivos aDontados e r'or vencer a batalha quê todo o Farll-
doác\âmâdoatravar.

VI- A DEEESA E SIL\IÀ:I'ARDA DO JOq',IAL DO P{'ITI:)O E À DI:TijCÇÃO

- O contra-ata-ue e as nêCidas -Do1Íticas Lornadas gelo VIIÍ PIe-
nun, exigell una grande deterrninação dos nossoc dirigentes, na
luta a travar no ccnjunto do jlartid.o contra as conce-Jções er-
radas, a lIn\a c'ue têÍn vinAô a li:1uídar o Jornal" do PartiCo e

ã neqessidad.e ,1,ê Ihê travar um comrrate sério e tenaz, ousando
alsançar vitôria3 rara a 1inl1a do Pa!-ti:lo.

- À Direcção dê uma llatalta alêsta ênverJaCura, é decislva, e dg
ven.or lsso, sêr tona.f a; as:nedidas lue vão a?licar urna -ao1Í
tica justa, desd.e o Plano .ara cada or,lanização aos objecti -
vos a alcancar. ao controlo a?ertado -tue 7jêve efectuar-se, 2

ao debate de ldela; quê ílevê sêr alo conllecimênto ale todos oE

'Íuadros, para iue a luta sê alargue ê se alcancen vltória5.

- À r)l-recção na legião dê6ta bataLira ca.)ê ao leDartamento do LU

TÀ POPIILAR, lue não só alevê travar una luta firne ?ela defesa
e salvaguard-a do Jornal, alevê prêstar contaíi regulales ile co-
!-to vai a CÀ.'ÍP.2..111iÀ , erôitiôfo un 5oIeti.j.r inforrôativo de 3 e.x 3

dias do3 asDectos Dositivos e negatlvos,do dêsenvolvloêoto da
digcussão no PartiJo, ala Camnanha de :rund.os ê (1a luta nela êx
nansão da rêCê 50Ic,lêvi^uê.

.5eve efêctuar-se uI\ 1)alanco geral no mêio da CÀ:P:\i:ltlÀ, e vai
realizar-se con e3sc o')jectivo uma reunião dê secrêtários dos
Conitês dô Parti..io aLargad.a aos rêsoonsâveis .lo Jornal.no dia
t9 ãs 2L Iloras na !êCe ?eqional.

Todo o 9artldo dêvê lutar firmp-Írênte na luta êrll curso pela de

fesa e salvaquarCra a1o JornaL, curn )rir corn deterninação as ta-
refas que o IIIII Plenun nor exige, ligar o Partido e o Jornal
às 'lassas ê operâr transfornações sigôificativas no tlecurso
aleste novimênto.



Às TÀRqq'Às E os oBJECTTi/CS

1 - i]EU\IÍ,o DE sECR-1IT.Í,\rcs ;]ros CoríIÍÉs Do ?A.tTI)o ÀLÀRGÀDA
Àos snsPo:.rsÁvDlg Do Í,urÀ !,o?ulÂl_

19 D5 À3iIIL - 21 E]IL4.S - §EDE REGÍOiIÀL

2 - el\'lpA1iEt DE Ftr,íDOg - 16 A 25 DE ABlrú
OBJECTTVO 65 aONTOi]

50t - 21 dê ABRIÍ,

1048- 25 de ÀqaIL

3 - JO'iUAD.1 DD PII.ITU-IA? EIi TODA À ô.EGI.{O

2, de À3tlIL - Í1I1CIO ãs 22 Hôq\S

4 - ,fo!t)1}.DÀ DE l/r.I)À ',!IL,?À1T3

27 dê ABPIÍ, - lrls fÍpalcÀi E LOCÀÍS DE T:1],9A.LIiO

28 de ^Bti.IÍ. - \OC B\Ir?.nS 3 FnSGUESIÀ9

5 - EXPÀNSÃO DÀ CEDE ROrcBE\II2UE PÀP.À + 203
FJ{ TODO§ OS COqTTÉS DO PÀRTIDO

SECRETARIADO DO CÔT,IÍTÉ RECToNÀL


