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TARETAS DO PLANO REG]ONAL

A) TARETA CENTRAL - LUTA POPUT,AR

i. Onientação Geral

2. Medidas

B) ALUTA DAS MASSAS
T. A ACTIVIDADE EXTERNA DO PARTIDO

'' .'_rt. 
:

1.4 intensificação da proPaganda polÍtica
2.A luta contr.a o Governo

pelas neivindicações dos tqabalhadones,
por uma dinãcção operãnia Pana as lutag.
Fnentes de luta pnincipais.

3.4 luta contna os despedimentos e a rePressão.
Fnentes de luta pnincipais.

4.A luta pelo nefonço das onganizações de massas dos
trabalhadones:
1) 0RGANTZAÇÃo STNDTCAL:

a) Reestrutunação Sindical
L) Contnatação Colectiva e luta eeon6miea

c) Comitãs Sindicais
d) Pnimei::a Escola de Dinigentes Sindicais

2) OUTROS ORGÃOS DE MASSAS

3) AS RErAÇoES PARTTDo oRGÃOS DE MASSAS

C) POLÍTICA LOCAL

D) VIDA DO PARTIDO

1. os Comitãs
2. Ascê}ulas de Base

3. O Óngão Central
4. A Editona do Pantido
5. Estudo - a Esco1a Regional
6. Às quotas
7. 0s fundos

A DTRECQÃO DO PLANO



ütEtü1Açfu oEfrAt

l. O ãxlto do Plano de Ofenalva PolÍtlca aEsenta no eamtrüar hamnloso
robre duas pêrnas f,undanentaler o Pafttdo a at ÍBaasae, a vtda do Pag
tldo e a vlãa das maesas, a edlf,lcação do Partldo e a Xuta das nas3
8â8 o

2, A Luta cantaa o Govetwo, pelo derrube do §overno reacclonârlo & tibüÀ
Plntol e por un Ooucano- ?-opul,etl - constltul e orlentação fundaryrental
ô: toóo o nosao trabalhg pbrÍtfeo externo e o ponüo de convergâncla
dlaa vlrtaa batalhas polÍtlcaE.

3. §o donlnlo da apllcação ôa orlentação fundamental ê da acttvldadc çg' tÍttca €:ttêrna áo paitldo, o nosso-trabalho deverá eentrar-Bc stcürE
trentee f,undamantalgt
a intentílíea1ã,o da aotivàd,ade politiea do Par'tido no canpo da pro-
pagranda êo nosro Prograna Junto das nâesaa e da organlzação dae naa-
râr, scgulndo o elenpto e o caminho traçado pêlo cotulclo ôe 23 de À*
brlir lãvar a polÍt1óa e a tãctÍca do Pártldo a toda a parte, contra
a llrúa gue pretende separar o Partido das natsaa I rosg»onôêr -com 

jryg
Êldão, Gom um noto rltno e eonlo rm PartJ.do dlacÍplÍnado e maôuropcon
tra a llntra ê as concepções pequeno-burgueaüt e revlglonlstas gue g[
tenden parall.ear o Partldor fazet do Partldo rn Partldo p€gusno-bur-
Euâa e ôc pêg peaadosr trn Partldo tncapaz de^acompanhar ô rt.túo êB
que ee deaênvolyê a luta de clasges e óg f,enômenoã pofÍtlcoao À luüa
pêlr defeaa e eôtflcação ôo PartÍdo exÍge-DôB quê o nosso Pêrttdo eg
teJa prcparado para dár resposta aos prõulenas -eobre os guale as B€
8ag !s lntcrrogam e parâ fazer granôes colgas r Do rcuento êm gug og
acontcclmentos oeorrsn ê en curtos prazos de tenpo,
a dincegío da lata ecanônica das no66a6, dealgnadamsnta a luta IE rg
ncntos àalarlalir eontra oa despedlnentás e cõntra a fcpregcão. §ãã
aô lnrque esra Ê una necesEldaaã Urealata e - lnadlâtet - genttda pe -
Iae-rqJra. G ao Partldo Conwrleta ca,be tanb6n dirlglr a luta pelà rg
rolução dor problemas lnedlatog das Dâs8aB na neôlda en gua elca 1n-
dm aer regolvlôoe noe quadros da ..gocledade em gue vlvenos, Eâs tan-
Uãn poguc a luta eeon6itoa É rn factor ln1»ortaite parâ unlr êB D!B-
!8 r- elãvar atravÉs de Ia a sua sonsclêncli pollt+c! na copreensão
doa problsnas de fundo guq Bao a caus4 do clclo tnfernal ôo agrava -
DGntó conEtaate das suaC oondlçõee de vlda e ganhar a lua dlrecção
ptÍttca

l. tlo dorúnlo da tlact,l';ca, dâvemos preocupar-oog, êm tOla a noBBâ aetlv!
dadc de dt receão, cm'três cruegiõeg firndamenlals t pt,i.vihegían a rniT
dade dat aqttàtr'apÇcta-uaã potiüea de concentta'gãa dolo*gatt ott-
ponhalt-ee ns d,iiecaã.o paítíca, d,aá Âa,ôáa,à.

5. {o ôonÍnlo da di,tecçdo, a qplÍcaçãg da"no}Ítfpq de ,Le6otlça do cenüto
d,itigr-nte paesa porr
a) Os lnterêsBêse nêcêBeidades e tarefas reglonaÍs deven subordlnar-

-Bêp pautar-Be e servlr os lntereseea, necegsidadea e tarefas ceE
traic- âo Farttdo a todos oE nivels - {uadroq e melog - e pelo cS
prlrcnto de todaa as meêldag de centrãUzação decldldar pàto cmE
Lâ central.

h! Os lnteresseE, necêsrlôades e tarefai looals deYem srúorôlnrrlfolj
pautar-se e sàrvlr oa lntereegegr necegplôaôea à tarafar trtruf,tQ1.
Les de un nssêaeárlo ref,orço da , astlvldlaíe rcglonal üo Pa8ÊÍrínt. -

.c) À_boa resohção doa problenas das cãIulaa !9 bare para pela .xlgi - 
tôncLa ae co-ürtêg lnf,ernãdtos flrmes na polÍtida e coêEoE na ruã
organlzaçãg ã Sltrgra de ag.poder dlriglr-ê ocupar-na bage dc pla-
nog de acção tãcticos preclsos e correctosr traÇados com as ptõ -



6.

prias cêluIas, ajustana. ã" condlções ]parttcularãs' .de'bada'eêÍula
ã apllcação da oii.entação ceral. §e houver l.delas claras guanto ã
forínar.de-resoLver os piobtê.rasr âs cãlulas reforçar-se-ão.

dl Reforco dog prLncÍpals organlsmos de dtreccão reglonal e mator 11' -" lrilgentãs às vãrtas organtzaçõeé do Párttdo aos nÍvelãgaçao (los (

ieãpecttvo§, nõ sentldo de ajudar a encontrar. as soluções para og
problemas e para ?Í lut+E, acompanhando.a Eua apl.lcação prãtlca'

Uo.aosrÍnlo da potítíc.a e, dd ídeologia, todos os organlsÍnos d,o Partl-
do, a começar pelos organlsmos dlrigentes e de acordo com as orlentê
çõé" tiaçáâas |eIo cornítã central dõ partldo, deverão passar a Q,sttl:
âan cal.eítivanente, llgando-o ãs exlgênclas actuals da luta de clas- :.1.

Eês, de acordo Çom-um fllano traçado_pof cada comÍtê gu cêIula, conhE
cidà do organlsmo supeiLor e adàquadó às suas condlções de modo a e--
Ievar a coàsclêneia polÍtÍca e ldeolôgÍca dos quadrós, a Ímpedí.r a
confusão p9lÍttca e ideol6glcar Ê corürater o oportunlsmo !o campo da
ariaHse dâ' gltuação golítLca e das lutas, reforçar a coeEão _lnternado Partido, a pràpará-lo para as transformações que preclea de oPe -
râr e a elevar o.nÍvel e a capaçidflde de dliecção dos guadros sobre.
a8 :ma§gaÍlr' ,' 

:

-'!Ío domÍnlo da onganízaÇãl, ê precteo çomprender, c1ê uma vez Íror tr
daal guê um Par:ti.do Comunlsta ten de reger-?se por urna dlsclpllna de
feriolconsciente, una dítcíptina pnotetãaia quã a clagse opãrárla e-
xlge ver no Bêu.iPartldo par4 gue nele ,se,reÇonheça e nele conf,Íe. fçr
do-o Partldo deve ser emlenhaáo, sob a.direcgão áo ConÉtê Reglonal -
num conbate polÍtÍco fÍrnre.çentra as concepçõe§, os mêtodos e o esü!
1o revlslonlãu e pequeno-§urguêa .que pretéáaem-fazer do nosso,Paruf
do um partldo allfuão, Índefesõ facã ao-inimigo e pequeno-burgqês, ã
pautar-se por concepções, mêtodosr estilo e prlncÍplos de organlza --ção prôprl.os de um Pártldo Comunlsta em que a aplicação dos 3st'atu -
h ê, de facto, o crt!êrio ôe demarcação entre o Partt$o e as mas-
Bas, entre os mtlltantes do Partido e os elementos estrlnhos ao 'Par-
ttdo.
§o donÍnlo da luta ideol6gicôr- deve ser lntenslflcado,;e alargadorpor
ug lado, o rato de atague-polÍIÍco a todas as conqepçõg? e pontos de
vlsta que seJarn â expreseão dos pontos de vlsta da'capltulação g qa
llquldaçãol ê7 Iror outro lado, Íntenslflcar o trabalho de edueação
poÍÍtreà e'raãoiógÍca dos quadros a todos os nÍveÍs, reforçar rr aút9, "\'rldade polÍtlca dos dlrlgentes sobre os quadros e conpreender lue,o8.
probleuràs do PartLdo se .resolvem fundamentalmente com medldas polÍt!

7..

8.

€â8 r

Eata luta tem de ser travada eom o espÍrlto e no.'sentido de çr,1e a Irüa geral do Partldo tem de ser firmemente sal.vaguardada e drrfendldã
qu€ a rrnídade do Fartl,do, na base dos prlncÍplos, deve ser petr$erva-
da couto a menlna dos . g1hos, que a maioria dos guadros pode ser' gantra
Fôla persuação e com fLrmezar para a batalha qúe .o PartÍdo ter,r de
Vengef . ., .

9. O tt Congrle.Lso'do ?antída ê a meta das transformações a operar com a
aplÍcaçãó e êxlto do Plano.

TABETA§ TN HAilIO NEONNAI
;

À_'queetão desÍslva para o âxíto das nosEas tarefas e para a reaolu -
çãõ oos problernas dã Paitldo está em gue se obÉepha úa unfdade sôt-t
áa de toâo o partldo-na base de q1a põtÍttca e prtncÍplos justoa e E
ma grande determlnação e empenhamentõ na exacta-aplÍcãção ãas decl 5



3. Os 3 factores para a compreensão de natureza da luta que se trava pg
La salvaguarda do .Iornatl coÍro uma luta aguda entre aá duas classes
SaOS :,," .' . .

a) ?-uryquadramq'v1to político e etconiJico e d.á tanedat da ctatte ope-
tLarLLí,t la soclçdâde bu'rE4g.sa a rllberdade de lúprensan ê uma far-sai a classe operErfa tem'de travar continuame.nte uma guerra pela
defesa',d.o dlrelto de exprê§sar os seus pontos àe vi,stale pe}ê,ê§-

;i I:g3,do seu y'ornal operãrio e comunlstai a classe oBersrta..têsr,d,e
eont'inuamente'verter, fundos pqra manter o seu Jornal, poíàue sêrá
semPrç q,cada vez mals LrnposãÍvel, nesta socledade, iraàtê:to ê!E-
clusivamentej na base'aos jornais.yendldos. , '

bl Â on"\entaçã.0 poÍ.ítíca L a eütut,ei,da do J annat ê uma
,Y,L p+.u que a slasse operârla se trêGonheça no seu,

1.

2.

5.

6.

7.

A sarvaguarda-do Luta ?apulan" 6, neste momento, a pedra d,e togge e atarefa central de todo o-Partl*d,o. Nesse senti.do, o-plano negfõiiâf q
ça orLentações e apot'ita med,j.d.as precisas, a fJ.m de que..todo-o P*rtl-
cto se }ancê de l"medlaüo, nesta hataLha, §ern perda dei,Eempo, a una ga
dêncÍa ünLca e se obtenham, por esre *erõ,-tíãã"i"i*";üã-'pãríir"ãã
absqlutamente necessárias .

TÂRETA OEflTR[t . LI'TA PIIPUTIR
oRIENtÃÇÃo csp1n ' '.: 'ri i';
Vencet a bataLüLa da aat-v*guo"rLda" do üngão.CenÍnaL
0edenval"ven e ne$otLçatL o ?anti-da. I r,..,.1: .

A batatrtra pela salvaguard,a do Jornal ê a i'batalha pela defesalcoesão,reforço e "desenvoLvlúento .do partÍ.do.

9 -q'He,-.se'di§c.qle,.,.ao dÍscutÍr a,..s,elyaguardâ do Jornal á a concepção&Partldo e a própiLa salvaguardadó pártido. .:, , ,-'
A questão d9 Jornal concentra os problemas polÍtÍcos de fundo do pal
tldo e tanbêm os atagues-do inlmrlo externo e tnterngi -.-ã" iã";iüãdos problemas do Jornal ê condÍçãã e i.mpõe a reeolução dos probleriras
do Partido.

quesüão declsl
.lãrnal. :':-r.i :'

' !x , ,

Jotnalr partletrparna
u!||l,zação do Jonnal
dI..reÇçao.

r i-i.
soes tomadas :: o qrf,ê terã degica flrme, travada de forma

conseguir-sê atravês de uma luta..lâeoi.§
fránca, escJ.arecl"da e aberta. ,:- " -

Jornal, pols que não pode
hã que restringlr, deve-Ee

cl 0 Paz*Ldo dave alÍenat e át.a;.a:tít:ude íace. ao
, ,,.§"Êllttsa do Joq$arr,,. rrê crÍt.icd âo;iernàL, na

rcomq verdadeí.ró e.,fündamental tnstrumêhto''de
4, Concentrar forças no üorna1 não ê abandonar as massas e as tarefas&

fl'1çcção.igês IúçEe das Ínasqês, gnas, e;-;,";trã.r"1-ãri"i "r conarçãeã
+ldlshF1sáveÍs para que es-s3 áirecçãó se possa exercer e esse tráua-rho se possa desenvolver por todo o partldo.
Ngstê s'enütdorr,h,á, que,'6pOiôf-eÇ1 flo ,ÍornaL ,parâ lntensl,ffcar o traba-
tho de massas e de direcção das suas lutas.\:É nê8e§êãrto côtreentfar forças ê meios no
haver,,PartLdo sem JoLnaI- SÃ alourna coisahaver Partldo sem Jo
restrfndr#' tuao'üárra

. Se al.gutqa coisa
restrfnij"í#''tüao'§ára'eÍsseguiêo' á';Jr"ár.
ltodas a§,org?niaações devem controlar rigorosanênte o nümero de Jor-nals que efectÍ"vamente vendçrn; todas devàm decldlr-se definltlvamen-te por uma polÍtÍca de expansão do .Iornal e do part.ldo.

É necessárlo mobl,llzar Lntenaamente todo o partido. onlr-se como uma rocha e vontade fêrrea pâra defesa do

8. A salvaguarda do Jornal ê a apticação prátJ-ca da defesa da
do reforço do centro dÍrÍgentà.

Partido deve u
Jornal. -

polÍtica



.. 9. A batalhâ pê14 salvaguarda do Jornal ã uma batal"ha que a§senta nuna
atLtude justa ê numâ conjugada ê correcta resolução de 3 devereÉ de
todo o rnLlltanter a venda cio Jornal", o.pagamênto-regu}ar da quota ao
Partid,o e a recolha de fundos.

10. Hâ gue_l-ntenslf,lcar a apllcação da poLÍtlca'd,a recolha sLstemâtlca
de fundos e não apênas por cámpanhas, lunto. da classe operãrLa, an-
tes de mal"s; e junto das massas. !.Io entanto, devem ser'degencadêâ -
9.=f sempre que a sltuação o exija, grandes ,campanhae centralg de
fundos com vl"sta a assegurar a base material do Jornal.

1I. Ê precÍso adoptar um estlló de trabaLho feLto de vlgor, audãcÍa e el1
tusr.asmo na mobllÍzação do Partldo e na agJ.tação Junto daE massas, ã
de confLança lnabalãvel na ll"nha do PartLdo e-na força das massâs.

L2. !râ que adoptar medtdas rlgorosas d.e controlo polÍtLco da direcção eg
bre toda a vlda do partj"do.

13. À batalha -pe1o JornaL tmpõe uma..ruptura-efectlval êm todo o PartJ-dor
do topo ã basel con as concepçõesr os mêtoôos eriados, nomeadamente
no campo da organtzação do Paitl"do, lmpondo os nétodos ê as concêp.-
çoeg comunÍstas de-oiganlzação. Trata-ie de levar a Çabo uma orgÍrnl-
zaçáo completa e rlgLda na vl.da das cêIulas do Fartldo. Os operãrlos
exLgem organlzação.

14. A luta pelo cumprlmento dos obJectl"vos serâ vencLda se a travarmoerpesplrlto de alargarmos lncessantemente a penetração do üorna1 no sdo
das massas.

!,IEDIDAS

1. IntenslfÍcar e genêrallzar do topo ã base a dlscussão e estudo do
Jornal, suscJ.tar e recolher as opinlõeg e crÍticas dos lel.tores, a
Luta pela defesa de uma justa ollentação polÍtlca e do conleüdo do
Jornal' a particÍpação ná feltura do .fôrnal e as colaborações regu-
lares de todas as cêlulas e cornl"tês

2. Na luta pela defesa e salvaguarda do 619ão Central, assegurar e ga-
rantlr desde Jã uma base esLável- e desaiogada do ponto d,e vLsta da
subslstêncla ãcon6mÍea do tl,uta Popular" r Ç[uê peràtta resolver dtrma
forma organLzad.a os problemas que ãe Levan{am êom o fecho das fâbr!
câs7 Locáls de trabaiho, Ieltofes que não estão câ, perml"tindo quã
seja asselfurada a dl"stribulção normal do I'Luta Popular" a todos og
compradores, e que não se verlflquem quebras que trão colocar cn rlg
go a saída do ôigão central.

3. Lançar nos meses de Julho/Àgosüo/§etembro uma Campanha ôe 2.000 Ag-
sinaturas na Reglão, assenté nos camaradas, leltoies e elementos dag
ma§gas.

4. Cabe ao Departamento do 'Luta Populars elaborar um Plano concreto pa
ra aplLcar esta medLda polÍttca, controlar e dtrlgLr a sua apllca T
çao.

5. o objectLvo total de
pgomete a assegurar
i3 felra.

jornals que cada cê1ula ou organtzação se com -
semanaLmentel com pagarnenfo atê âe 24 horas de
'' 

. 
'l"1 rf':a) As alteracões com a indlcaç:ão nomlnal serão comunlcadas à

são de orianlzação, pelo Sêcretárlo.
b) As alterações numêricas serão comunlcadas ao Departamento

Coml,s -
do Luta

Popularr ,

6. Ilfprmação {e tgíq e qualquer alteração que se reglste quêr na rede
qúer nà vênda mllltante e a sua razãoi

7. Informação, pelo Departamento ao SecretarLado do Comltê negtonal das
alterações que se reglstem semanalmente e das organlzações que não
cunprám as medldas de controlo.



tl, c
1o

' 
.a)

b)

cl

r\,: ! $si "rl.tinar--ui:"ar; iiâvéráo *urr integralinente centralizadas e ent.rgges
,., i.,4ü .Tç:lnaJ., J-eiçr: que são feitas. ' -.'

C) Itaturee.r rJa"r; .rss j.naL.uras {de mílÍtantes, de simpatlzantesr olt de
;!. e].ementns dits nrd,ssas] *

10. Contrelo d* tü{ia e FrCIpôSarrrla das onganlzações locais e sectores que
não "rsrii]çuljefti o fiaqêrncnto *os ob;ectivos {riuotas e Jornal,} r.,medlante
i-rrsLruções a trar;sr*itir ã 'llpogràfiao áe aõordo com e prklcÍpito-l.iv.de
rlue se deve conçer:Lrar feirças no Jornal e tudo se deve suUo6díry,ni ã
s;alv;'lgua::t1.n çiC} .lorn;r} 

... i . 
,;ll. 

. 
;,i ,! Í),), '

8. C) c;i}ntrúJ-c: i:i)Iitarlí: i (iei.* :-;q:.i: riçorosament* exacto tl feÍto na irase del
j *r'n;ii:-; recnu j-,Jcs , j orna.is ven*idos , f urndos enLreqiues, , scrbras . A6 $o
Lrras sey:ãü tod*rs çentralÍzadas, iJisiifili ,,ii,, ,-i Lij it

ç;onto cta :;i LuaÇâo na fr(l$f,ft1§Éefüà âs.,db§HÍiht,rlr-e
Dc1.r;.rr:tarnení-c ri* Lut* Popirlar, r1e acoirlo com os

,:\ái apresentar pe-
seguintes dados:

l'jü:ner:r: <ie a"*sin;rturas;:êstrecÍficadasi:por,'perÍodos de duração; men-
*a1", de cloi* ctiegeàq, i:rimestral, etC. '

\la J.idaile actu;*,i i. iÍHsttsssinaturas págas.'

mílitante e üs compradores do Jor -
a porta (nos bairros) r ê h-'venda hg

. Í,;:rrcentll',:rr Í:*r'ça:; nijr$ ?rganizações,estâveí,§.:.g, .lptEr,, ,§Sp. qq..plano1re
cisc ri* catle r:rgani.eaÇão, pfra edi'f1lar de nÕvü o partldô on.d,e ,elãfcrÍ .!.Íquiciad* * e:lístã um rnínÍmo de.',condiçôes p*ra'ísso. ..

L2, fnlurrsif Ícar e organÍ.ear. a tr*nrla
nal, prirrileçiancio a r:*nda porta
mem à llftiit*rll {rras fá}rricas}.

13' I{teição d* urrr ?esçu::eirq: tou Responsável do Luta Popu}.ar} em cada cê
lula § orííanr;:*çãei, e Õnde ilouvei condtções pãrâ tsso, a quem. compe-
Lirâ asseiyu:'or $ côni:r*lo cie tud.o o que'dÍga respeito'ao iornal.

L4, ü corresi:r*ndente qleve entender as suâs tarefas como um representante
dr: Jcrrn.t_]- na ,.âbrl*a *u halrro.

I 5. o seü*r"tí:irircir r.'-o do i,ute popuJ_ar elahorarâ um plano preciso de dlstrl-
l:,r-riçã,-; cio Jr:r:n;..r.1, bas*adc) nas princÍplos de üm grairde sistema de or-
ganizrJçãe e ir.tfi;r tlr""lnrle flrmeea, de modo a âssegurar a sua chegada al.*rnpu, 5â feÍ.ra de m.rnhã, a todos os locaisr ciomrsinrâTfmn. de econoni
&§ rie ft-'rçal * r-1r: tentpo.
9x epai;;r:r:ir t*mk,êm, desde
niri- ü<:.i ürüse"ã cle '.rerã,:.

Ja, 'um
: : -.i,*...
.:.1 rr i

plano de do Jor

16. Âô Dêplrtame:ilo c*mpete çontrclar ê propor as medldas adequ'adas à a-
plicação clcrs i::rj.entãçôes e nedid.as dã piano de salvaguardâ'do Órgão
Cerrtrn,l-; - .', .'

I?. *s; cr:nri.L§u r: cül"r-rl-as §o pa*'{iAo farão semanalm*At.a'5'At=c.rssão da sl
i tuaçã.t: clo P*r.t. i*)o ,ã.;, 1u.*i ,. d.&§ seguintes: qu.estõesti:, ,.',:1v. .': :ri,: i' i c{

;:j Tl::tudt r1o ,Tr;::nal, ar:ãlise c1o seu contefidor sn& utiLizdÇ& pelo
P;i,rti.rti:i. e Õ clinp.ri"rri*n,to ctos objectivosr .

bi Â posição d+ F*r-'tido face às lutas das massa§.

lB. os ohiectivcs fj-:rados par.r a Região devem ser compreend"ldos na.Fêrs-
pecLiva dc qur: ê,ü classe. operãria gue cabe manter e fazer o seu Jor
nal", e * seú cumprimento agãrrado eômà' rüra força de transformação ã
elesenvolvínent* dci PartÍdo na Regiâo.' :'..,..,,

1"9. Todas â.ã cêIulas ç toçlos os eãÍnaradas se deverão, empenhar no Çumprl-
mento rig+rosr: das orientaçôes tr*.çadas e nos prazos deflnldos, co&-
pr*enrtenri* que dli;so depende a ealvaguarda do Jornal e o reforço do
Parti do.
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t utTl 0t§ ttsSt§
E I tffilIl0lE ,ErrEnm 00 mnil0o
O objcctlvo do noaao PartÍdo ê tltrtgfr a luta das maesâ§ aontra a,{â

tadura ai UurqueeÍa nos vãrlos aspectos e formae que agtultlc, e conôutlr-
a-clarae opciã;i"-; õ tovo,ã tornaãa do poder pollttco - o qu3 Jrnell 13
rã conseguldo de forma pacÍflca.

Às cêlulaE e corút§e do Birttdo devm rncrg§lhatr nâo lutar dar ntrrlr
"oo,o 

. ;;;ã;-; ã ;üãi;ão=ã.- ãúÀ-piôprdi cxts[âncta c do iou dcmnvolvtr'
ncntol ôevem erypnhar-áe em dirfgir ã tntluenclar d;ctrlvanentü üôdtr rÜ
lutar guG a claige operárla e aB tnarraB travanl no rtnüfdo dc thrt lpÕn'
rcr trna vra aã-ã*rgf,-ã-ãã-ur ortentar nuú pàripcotlva rcvoluolonlríI.

No entantoT ê tantám necegsÉrlo conEentnatt loagat 6 üo dor|nvolvr un
trabatho ae niíoi -piãiünãiiláã á-objeatlvoa malc úartor leggolu. t.oüoÕ
rci e frenresãã-ruI,i-qü-ãil[ó ão-pónró-ee vlrtr dat oondrç6il gbtroüi-
var da luta, como do põnto ãã-vlita'do prôprlo Partlêor coüi aü1ôr- pl19
papGl gue essês sectolee podem asaumlr áo Éonlunto da luta da clllrlr la
iroacr €tangfornrar, se o noaso trabalho for coÉrGetrnântr dolrnvolvldornr
mola trmputrslonadora do conJunto.

Ànallüâda a sltuacão, lnterna e e:tterna, o Conltô Rrytonfl - cntcpde
qo" ãI;;;;n;;-ü-üiá ;"ãõ'ã", -"ãã'ãú.r"-I"aõ-o- iiiÉigó devcri qE
õentrar o melhor das suag forças e meÍos à e pr6prtra dtroaçIo raglonal
sc empetifrirâ akectd e tria{á piofunôàlrentc; aão oa àegulútàlt
1. Ê luta coütra o GoVetno J eêus iectÍôs fevlrÍonl"lotr p01a latçli;

6ãã-a"s 
- 
iãrvínãrããàããã 

-eãonÉmr 
uÀ; 

-6ôt- 
trãbaliiÀdo*ei _á por gnl r[ülF

iiatlva dc dlrecçâo'para ê8 râ8râÉ1 contta ae dlrecções-rcvlllonirter
e oportunlgtas:
al §cctor dog TransDotrtea:

Dtarlntra ttLrcante
C.P.
Carrlr
ffi;'"

b, Sclecotrnlsaeõee

cl@r
rrurção Pübltca

dt Prsvldãncla

Obíoctlvos ertncÍfÍcot ê Eeralr para o §ccüor dos tfransgorta.t
al UrÉtlcaçio ü luta de todo o scctor
b, Prqnração óar conôlçôer para a rcall.eaçio da rucúlctr do gG-

tOEr
ol lrlorço ôo Cnttô Gm cGntao ôlrlgrntr úntoo . crlrr3 prsr toilo (l

aactot.

ôlcttro rrprcltlao . ganlr lrrr o Emtor dr ltrlreeaforçôlr
rl qnltrtd{Eo dr n H,la ôt trctc í?rfilrttlot.
ft f cfmfrç& c rnfttor$o de lutr !o 3Gtosl terorofrldo.r lrtr lor aocor pontor f,ortr.
al Dôato robrc a ortnrtura rlnôlcal ôo f.ctor.



2.

3.

ObJectLvos específtcos do sector da Função pübllsal
a) À luta co_ntra o reforço do aparelho ôe Estado,burguês e pelas re!

lrI.ndLeações dos trabalhadores do Estado, êeslgnadamente o dl.reltb
ã contrátação colectlva.

b) â luta p*la olganlzação slndÍcal dos trabalhadores do Esüado, cotl
tra as dírecções opoitunlstas da Inter e UGT.

ObJecttvos especÍfÍcos do $ector da Prevtdãncíar
a! Reorgantzaqáo e reforço do Sector.
bl À moblllzação das magsas para apltcação da pol,Ítlça def,lnlda pelg

Partldo para a PrevÍdêncla.
e) A ertação de condÍções para uma organLzação slndLcal aut6nsra doE

trabalhadores da PrevldEncta e a dlrecção da luta pela contrata-
ção coleetl"va do Sector.

À luta contra os despedlroentos e a repreesã"o, concentrando f,orças og
de a luta §ôr ou poclerâ vlr a Eer maÍe lltensa e deslgnadamentec

a) titetalomecânÍ.ea pesaila (cometna, §orefame, CÍm-Cac6n).

bl EXectr6nLea (§üanàard aL6ctrlca e Automátíca}
el rêxtels

À luta pelo reforço das organlzações de massa dos trabalhadores:
I. À crlação da_9ttganíz*çã.o aíndícdÍ. dos trabalhadores, com vtsta ã

naterl.áll2ação da llnha sládical. do Partido, pela tomada ou crla-
ção de novos sÍndlcatos, e centrada ern quatro frentes prÍnclpaLsr
a) Contratação co!.ectiva e luta econ6rnÍca

Concentráção de forças nas lutae dos sectores e empresas do Ph
OOr

b! Reestruturação elndlcalr.
- À luta pela cr§,ação do §í"ndlcato 0nlgo doe TrabaLhadores &

[ç!ar

- Diseussão e decÍuão sobre as segutntes'questões:
â organÍ.zação síndlcal para as Tel.ecomunlcações.

A organização sindlsal para os I'errovlãrlos.
- âprofundar o trabalho e o debate sobres

À orgarrização sindtcal dos trabalhadores do Estado.
Â orçrani-aaçã'o slndÍçal doE trabalhadores dos Transportee U:-
banoa
À orEanÍ.aação e:.ndlcal Para a Prevldâncla.

- É tEmaâm nesta perspectÍva - a de uma nova organlzação stnd!
cal rãoe trabalhedoreõ - (e não como r:m fim em si ou üapefa{g
mÍnante) que deve aer travada a luta para aEgêgurar a apre-
IrenLar ia de candldatu.: &E 'a tdoe os slndlcatog, sejam qual,s.
forerr, onde ee verLftguear eletções e haja eondlçõee pará tal.,

c) ConetltuÍção e consolldação de ConÍtãs §lndtcaisr concentrando
forçae nos seguLnte seetores:

!{arlnha Mercante

. Telecçmunlcaçôas
FerrCIviãri-os

Transpostes ürbanos
QuÍmícos
Têx'Leis



tr[eta]ürgícoe
Indfietrías §}âctrl*as
Função Püblísa

Gráf,J"cps

Frevídênci.a
Bancár*oe

d) Formação d+ u:aa príme{"ra Esçola C,e DJ-ri-gentes §inCicaÍs, na
gual pe#erão ser che$ladss a par&üeJ"par elerwrtos actlvlgtaE dag
masgag.

Serâ obrS"get6rLa a partÍc!.peção para os gue váerenr a ser esco-
thl,doe, d.e ac*rdo c${a Çs lntereaees g3.obaís êo Fartldo.
À Eecola terâ ÇÕ:ao obJectâvú ps€slarar dírLgentes al.ndlcale, mt
nlgtrando*lhes contreclmentos &e kc+nosrta põtÍttca, contratàçãã
ColectÍva a Organtzação Stnd.Í,cal".

.

2. §eforçar ae Cçi.:rÍssães de §rabaLiaadoreE e outras orqranizações de
magsaá onde o PartÍ"do det&ra heçi*aonI.a ou Lnfluãnclár e i.itenslfí.-
car a sua eetÍvÍdade ma dÍrecçãb ã* luta econônúca das massas ê
na luta confura a e:lrest$.a e úa 3.*ta contra a repressão.

Travar a l:-:Ya :^l I apreaentaçã,o de qan'*àdatr"rras de unldade daE mas
§as, onde exàsL*r,t coã'lâqõesp'c::3.ar êrgãos a#?cffin r**irÍL5.san4o parã
lesá &s rír&s&asr *nde nãá exÍstac-â eu oá que exísi,ara esteJesr tsãta-
dog das mêEse,s e trremedíárre3*eenle tomacloo pelo oportunisrílo.
IntensÍfÍsarr §*h todas as fonrsas (tamto no d*mÍnío da organlda -
ção coroo no do apo*o ãe lutas) CIs }açoa de sol"idaãrb;;r- *..tre vá
úÍos eectoree $u erelpresê.:Iy ntulÍ;íp}*eándrp ac Ênl.ctatÍve.ts ê it o---*, vldaile nes§* # úpe quer atrav6 de acçõe* &e rr&§EaL quer aatravês
da tomada de g:oet çãó t1os ói-gãos de r,assas gil,.) dírlg{.mos ou lnf lu-
enciamog.

3. Àa relações entre o Farti-<lo e es organlzaç6es êe masea devem ser
assegura8as na base dos eeguLntes prír-.,cípios e orS.entaçõesI

al CrÍação êe eêlul-as do Parti.dop ÇoIB vída regular, no lnterlor dqr
Eaa organlaações de nasaas" ê a quem compeÉe; díscutlr prêviaf
mente todas ás questões antes das reunÍõesiassegur&r-ae de gue
oe ponàos de vÍáta que a eêtula Lrâ çlefender Raa rÊunÍões dee-
saa orgdos, são jusios e defendÇr en bloço oc pontos de vl,sta
que a maÍoría da eêlulê aprovari l"i.ltar Elara que eases órgãos
slgem e aplíguerÊ uÍüa ireJ"Ítíca e táeLÍca revolrs*Íonárlas; Falvgguàrdar e- reforçar a üntdade e coeeão ns ínt*rl"or deeees &gãod?
adoptando rJtr,Er teiéglca madura, cautel*se e JBstan

b) Àos organl,ssros superâores do Partldo não devem eer crladag el-
tuaçôes de fa**o ãonaumado na solísitação âe orÍentaçõeo, e dg
vecr ser í.nforanados da-ç deçÍ"sões t*madaã"

cl A l.uta peLa heEerconÍa polít,tea ne interior dos ôrgãoe
Eas tera de tratrià§*se tenáo ern eonta *e caract,erÍstÍcas
fLcas e a saSvagraard.a da aut«rnp*râa dasssss 5rgãos"

1, A I§T§}íSffi'ÍC.AçãO E3}, EROp*!Ç;tI{pÂ FOr,tfÍCp.

de ma§ -
eepecÍ-

À t ntenEífíeação ma propaganda po3"Í*,á*a á um el"emento fundamental.
do trabalhro de educação daà raaesas e de fusãer do Farttdo e da pollt!
ca a tácütea &s Fart§.do e *i;r Gs sràtfis]ês "

a) Seforço êe Pre;:aganda Cetr{;:;e}
bl l§ovaE fsrmaE de propegan*e ioc;.r.l que §:srÍ*âtarn & aua l.ntensífl-

cação Junto das maçses e ee* ç r*rãxlmn de eeon*raga de melos.
c) Criar uxn rn*vLraento pe.ila real.*.xe"çãr: <1* cov,r,íei.os aeerea da posl-



a)

b)

c)

çâo do Partl"do sobre a sLtuação. poLÍtn91. " as partlcularldaàés
áa luta das roassa§ e$ cada frente ou sect'orl

ComÍclos nas fábrtcas
ComÍcÍos nos balrros
Preparar a reallzaçio {* * comÍclo
uma grande reaLízaçao de massas.

Reallzar: duas campanhas de plnturas
* §rnâ gobre a 'luta pe].a salvaguarda

tral no seLo êag maasag.

- outra sobre um tema polÍttco ou urra frente de luta que o
Comitê RegÍonal opoilunamente deverá lndlçar.

§endo este r:m dos eÍxos fundamentale do nosso trabalho poI.Íttco no
corrente ano em quê se 1rão realJ.aar eleÍções pafa as autarqulas 1o-
cafe, ê absolutamente necessárto nuer têmbêm no ãmblto deste.Plano ,
Be c.ümpra$, e com âxÍtor tarefas fundasrentaLs que assegurem..§$e pre-
paraçãã a üempo i.a paf,tl.clpação ç.o Parti-do nessa lmpcrtante batalhaçg
fÍtfõa e se assegure o obJectivo de concorrermos e aPresentarnosum
prograna para a iesol.ução dos problemas das massâs na esmaE?dÕTl^mtg
ile'dos oiganlsmos autârgulcos da nossa Regtão e obterraos stgraiflca-
tivo acrêscLmo do apolo de magsas expre§§o em votos.

À Com1esão polÍtlca paqa as AutarquÍas LocalE deverá assumÍr, deg
de Já nesta faEe preparatõrla, um papel de destaque e erlglr-ee, pe-
ta Éua accão escláreólda e fÍrme'^-junto do Partldo, um ver{adelro õr:
gão pt.,IÍÉlco de dlrecção. Deverã empenhar-se na preParaçao ê planea
iento-ni.nucloEo de todás as tarefas que se coJ.ocam ãs vã-
rlas ê necessârlas fasee desta bataLha, a começar por agueLae que eg
t,ão de lmedÍato fixadas, desde'logo ã recolha'e anãllse de todos ob
derdoE ütels.

A fase actual deverá caracterÍzar-se por uma preparação tnternadc
partÍdor 1â base do estudo dae orlentações sobre a PolÍtica Munlcl-
.rrãtr-iã""rã"ã sobre o mesmo tema, e_reaálmação das cÉlulas de fregug
,ita- e psr una acttvldade e preparação externa no selo dag maesas, d!
*rlgnadãrrente medlante: formaa de propaganda {bo1elLnE munÍcl-pals ou
cu[rae] n Ínlcíattvas locals gue vlsem a rnobttlzação e organlzação das
rrlBaas ãr torno doa problemas e intere§Bê§ locals áas populaçóes, la.â
çirr ês bases da crlação de comiEsões popul"are§, reforçar a activlda-
de dos 6rgãos de masáa J.ocals onde est,eroos e lntenslflcar a aPresên-
tação de lÍstas parâ eomlseôes de moralorês.

ê atenção aos vârios eampos da luta polÍtlca,local (habltaçã", 
"1S

;:X#í.ãã1"ã::T;':i*:3' dí?tiE::E 3ift l.lXHifu :i: fl:}Ii:ãu".iãl
ãa...ã geião cnamãaaá a apolar deede Jâ pela luta dlãrÍar caso a cagorêi
depoÍo pelo seu l'oto'

d)

Central da RegÍ"ão Çom

muraÍs:
ê expansão do 0rgão ceg

P0tiTlsfl t8c&L
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1. Os Comltãs do Parttds deven i:;;---- -* lrgãos Çoe§os internarnenüe ,flrmes na polÍticag raadures le apl*cação-da tácaiàa, cofirpêtenteg eeflcazes na dÍrecção do Part,Ído.

2. Og ComÍtâs {o Farti.do devei,r encabeçar Lirna luta po}.Í.tlca fÍrme, êmelevado eapÍrlto de unldade, Elara rírelhorar o trãrãiúã-p"iítiãó de
cada eêl,ula, âEsegu;ar o seu funeáonarsento regular e oilentare!Ê*§ea el prôpriàs e ãã ç61utae pel*a eeEuÍnre§ ;;il;rá*oo,
al a cã1u14 êo PartÍdo deve esforçar*sê por dlrLglr todas ;: ru -tas dos trabaLhadores na unldedá ae baãe â que pertence,
bl A cêlula deve reforçar a educaçâo polÍtica e ldeolôgtca de to -doe os seug merabrog,

cl e câIu1a deve emBenhar-ce eÍn çbter vl,tórlas euceeslvas e crês -centes no cwaprtro*nto das scâas taref,es, reaolvendo or probleÍnas
un a uin.

dl O êxtto das reuni.õee derre ses êsseglrrado rnedLante ,--..- culdatla
preParaÇão prôv{.ri, de m*do gue sejá posaÍve} Àíii"i uu r 

--Iii^"
em excegao e pÇucs prorlu*âl=elr, Âa reun*ões êevero permi.tís rÊsr-*
ver um grande nümerô d* probi"{§as Çe§rau de raanter" a cêlula et
actLvldada durante çm peràod,o de ter*po regular e êefÍnl-tivo, por
9!e tsso darâ eetebLlldade, c*afíançá, vída prôprÍa e coesãot ãcêIula.

e) TodoE os organíemos do irau',:.le.io se devcrão enpenhar nufila metlcu-
1o9a organizt ;ão das suá1s ta efas e el,aborar- actag do eeu trà -
lalho que thes permltÍrão avançar con rnais eerteza e seguranÇa
de acordo cotrl as decísôgs tomaã.ás, r'eforçar e facllltar ã rel.à-
ção- entre os vârlos õrgãos êe 41re';ção e'poderem preparar assiÍr
melhor os relatiârlos e conclueões dá sua áctivl-daãe.-

3. À dlf,usão do Úfqão. Çe$,trq& do FartÍ€o 6 u:s dever de todo o mllitantê.

ConEtítul Í"gualmente r.m dever dete o estudo e a dl.fusãs srglítare*e
PartÍdo e da ffiÍtostuSg p-q§&$.S* -
â salvaguarda e elqlensão êa §dítora do Partj.do e a neÇesEâría con-
aolldação, no nrals:curto praao de teropo, da sua base f,Ínancelrêr g
xlge gúe todo o Partldo se e*apeehe' nesta tarefa, mals do que sn oã
dlções norrraLE ê exlgldo de cada miliiant,e, e nessê sendldo nos dã
venos empenhar enrcualprlr eserupulosamente as decisões que o IXPG
nun do cômftê CenLral-do PartLdô tomou eonr carácter exc6pclonala ''
al Og lLvros a dlfundlr pelo Parti,d,o êeverão ser inteEralmentêi \rerts

dÍdos e p+gos no prazõ mãx*n:o de 15 á1ae a part*r áa sura recff

-

çao,

b) a tÍtulo transÍtôrÍ.o ê *bríga'LõrÍo para caêa rsílltante Co r*rr-*
do a aqulslção de todos *s tÍ.tutro*'ôAttaeoe pe3.a Vento de lueEtã

Esta rnedlda vtgclrarâ *eesgg atê fÍnaL do corrente ano d,e 1979.r
i8odo o eocrnunleta devCI eaber sue Ç }i-vro revo].raclonã.r{r: 6 o* iu.t
tlgo êe-prlnreÍ.ra 'neeeesi.dade"J' gu* ê meseo mai: neceeeârlo d6

. crue o *áo, F, is s6 arraa.ld* a ; Í:&*sê§ <]o çonlrmeÍrtlrnto daE l.el.s da
íevolu|ão ''àãrâ possive} qrh**r o pão ãlârê qlt€;n trabalhan ..

nTotrna-se neceseãrto raferlr ;l qu.*si:ão d*s grreços doo }!vrm, da
das as prãtÍ.cao incorreetas e as errad,as e$E]#ütatLvae e concepr. çõex que no paesad* pr<r1*"feraram. qeaan8o a r.l&t* a$suntÕ. §urante

{. toda a c61u].a e de todo o mllLtan
Junto éas maeeas clas edições dã
r§ria r}a:: 3 f,a*as.



algum tempo, uma Linha exLstente na nossa Editora sustentou a te
se-da ffxãção de opreços polítlcos' , . medÍante a quaL os preçc&
venda fixados não davasr sequer parq pagar os custos do papel.Se
alguma "po!.Ítica" havÍa nesse crÍtérlor pof certo que era a po-
1Íútca Aá li.quÍdação, e não a polÍtlca de edi.fl,eação dos tnsàru
mentoE Õe propaganda de gue o Partldo neces§ltatr.

lda Cínc*laa da tornítt:i. CenÍnaL arsb&e o R,alanç*mento da Aetivi*
dade da Edítona Ve"nto de Leat*l

Qbl_ectlvos dos Livros que serão d{stribuldos pela Vento de Leste ã
Ee?Íãõ'ããEa âlfusão atfavás da or{antzação do Partldos :

500 exempl&tres.

Edlçõee l.ríiedíatas 2

"Obras de !,lalakovskl"
"§obre a Li"ntra Geral do Movimento ComunÍsta Internacíonalr

Ao nÍvgJ" da rteglãor. a orEanLzação e centrallzação de tudo o que üe§
peÍta ã dtstrihuÍção e resolha-do produto d,as vendasl ôas organlza
|ões, flcará a caigo da comlssão dã organização.
Será feit,a, para a saÍda de cada novo llvro, a seoana do Llvro, du
rante a gual- a H,egÍ,ão se empenhará em assegurar a dlfusão e vendã
oompleta -do cirjectivo que Lhe ê atrÍbu1do.

5. OrganÍzar o estudo em todo o Partldo, adeguando-o ao estado e ao
nÍüel dos ôrgãos, das.cÉlulae e dos quadros.
Olras*Uase fundamentaÍs de estudo:

t'A Lu*a de C{o*asa em F&ança" {i,{atx}
n 18 do Exumã.xio" ílÁat-x1 '

n$ug&na Cívít" em Íttanç*'t U,4*nx)

"Con*à,a oô Lá-quídado4"e4t' I Lefii*cl
Pôr en funcLonamento a EscoLa de Dlrlgentes RegLonals.

6. "Q pagamento regularda qsota é un elemento fundamental na definL-
ção-dã um mll"ltánte de utffitido operárlo ComunÍsta.
no pagamento regular de uma quota ê um elo polÍtlco fundamental na
IÍgação materl.al dum mllltante ComunLsta ao seu Partldo er ao mes-
mo-temtlo, urn el"o po}Í.tÍeo fundamental na LlEação drrm Partldo Comu-
nÍsta auuêntlco ã classe operárl"a e ao povo tiabalhador.
rO pagamento regular duma quota ê um traço materlal que mostra de
fornra palpâveJ- a todo o mllltante que o Partldo onde rnÍlita ã efec
tivameírte o s*rr Partldor PartÍdo qüe vlve dos sacrlflcÍoE e da abf
negação peesoal dos seus m*li.tantes, fazendo desse saertf,lclr; ma';;e.
rrát'e dãesa àuneEàçãá pessoar o fúdo e a-foÍÇâr a legttlmÍdade ã;
progranâ pare liberàar á cLasse doe proletãri"os e a hurnanl.dade'.,

Toda a cêlula ou ÕrganÍsmo d,eve ter um Sesourelro rêsponsãvel pela,
cobrança das quobas, reglsto áe fundoer de reeel"taE e deepeeas. À
contabllldade. deve eetar semfre organlzada.
a câLu1a deve apresentar mensalmente as contas ao organlsmo 6upêrl
Ofr

Às guotas devem ser pêgâs na prirneLra reunÍão da prLmelra sêmanade
cadã mâs, §e não hou?ei reunlão, o Teeourelro assegurarâ nesEa se-
mana a cobrança das quoàas,
O Tesoureíro serã eLeltn anua}mante pela cêLula, üa), como ê o §e *
cretárlo,



7. À resolha de frrndoF â ígualmente um ôever êe todo o mllltanüe Comu
nlsta e deve ecr urra actlvldade potÍtlca constante e sLstffiâtlca 7
Jr,urto da cLasse operârÍa, antes de maÍg e junto das massag.Um Patr
tldo Connunlsta autêntlco nâo podê sobrevtvei, nesta socLedade, set
recolha slstemátÍca de fundos Junto da classe quê ele se destÍna a
servlr e que por ísso o deve manter e defender com Luta e sacrlfl-
clo8.

A ntfrEcçÃo N PtAtwl
Posto gue a l"l"nha do Plano 6 Justa_€ guq seJa flrme a vontade de-b

dos em o ánl1car e transformar em acÇao prâtfcá das massag, Ímporta a-
gora tarúêin ![uêr no domÍnio da dlrecÇãor sê adoptem as necessáífas n§
átaas com vláta'â sua fLrme dlrecção'e apllcaçãã.

À princlpal responsabllldade cabe, naturalmente e antes de mals ao
Comitê Regional e ao seu Secretarlado e a cada dlrlgente regtonal.

Papel declslvo cabe tâmbêm desemperúrar, sob a flrme e preelsa orl-
entação, apolo e vlgÍlâncJ.a do Comitê RegÍona}, aos Departamentos e &
gantámoà Rãglonals, 

"desLgnadamente; nepaitanento do LuLa PopularrDe l
partamento §tnatcal, Comlesão rolÍltca para as Àutargulas, Ítpoglafta
Reglonal, e os Comltãs e Organlzações do Partldo dos 

-seetores- e áreas
onde mals dlrectamente recaÍ. a concentração de forçae do Plano,

A1gune Departamentos e Organlsmos dlrLgentes deverão, por Íseor so
frer ãtteraçães e restruturai-se de modo á poderem travar-cour êxfáo§
ta batalhar -e outros terão de reforçar-se no decurso de1a.

Nas c6luJ.as de base do Partido e nos Comitêa lntermÉdlos que mals
dlrectamente as dlrlgem se concentra a força determlnante na apllca -
ção vltorlosa do P}ano.

tLsboa, 24 d,e !{aLo de 1979

COII{ITÉ REGIONÀL


