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I.SIGNIFICAOO

0 que as eleÍções gerais autárquÍcas de 16 de 0ezembro têm de pal

tlcular 6 a clrcunstâncla de se configurarem coÍno uma segunda volta das

eteÍçôes lnterealares para a Assemblela da Repúbllca, reallzadas no pas-

sado dla 2.

0 carácter pecullar de segunda vol.ta elel.toral á lmposto, antes de

tudo, pelo pequeno lapso de tempo exlstente entre as duas elelções. wlaE

tanb6m pelo facto de que, tendo as el.elções litercalares manlfestado uma

certa alteração no comportsnento do eLeÍtorado em relação às elelçôes de

1976 para a Assembleia da Repúbl1ca, surgÍrá Ínevitavelmente em todas e

em cada uma das forças polÍtlcas concomentes a X.deia de fazer das eIe1-

çôes autárqulcas a contraprova das elelgôes que lmedlatemente as precede

ram.

Nestes termôs, a mlssão dr: Partldo é a seguinte:

a) Conflrmêr e aumentar o apoÍ.o eleltoral, graJeado em 2 de Dezem-

bro;

b) lnverter por todos

Llsboa e de Setúbat;

cJ lançar bases muito

elelções de Setembro de 1980

não lnferÍor a 150 mll votos

quals em LÍsboar

os mel.os ao ssu alcance o rc,cuo eleitorel,de

sóUdas e bem organizadas, para obter, nas

parô a AssernbleÍ.a da Repúbllca, uma votação

em todo o terrÍtórlo naclonal, 65 m1l dos



d) êEtôbelecer umô forte, paofundê

b6lraos operárlos e popul6rss do dÍstrlto

e snpla ligação do Pârtido

da cêpltôl,

ôoB

]I.PROGRA}.1A I,IUNÍCIPAL

0 ComLt6 Central do Pêatido deve elabo!êr urgentemente um prcgrê-

mê lluniclpEl Eleitoial gerê], llxando com ôlôrezê e suclntêmente ôs orlên

tações, os obJêctívos, os métodos e as relvÍndícaçôes polltlcê6 no âmbÍ-

to do chêmêdo Poder Locêl.

A lmpressão e ê difuGão multo êlnplô desse progrdra Entrê o ÊIêl.to

rado dês êutaaqulês ê que concoaaemos é, nês pressntes condlçôes dê úma

cettê 3êtuaaÇão e de um certo cênBêço dês massas à seÍda dês e1e1çôEs pê

ra ê AssEnbIê1ê, ê arma fundôrnental dê paopêgEnda do partldo ê trêrá êo

PCTP um êx1to absolutamênte seguao,

]1I-PROGRÁI,IAS ESPECÍ ICOS

Cêdô umô dê6 êutôrqulas ê que concorreínos deve ter o 6eu prcgrê-

ma próprlo.

Esse programê devs fomular com coraecção as relvÍndlcêçõeB con -

g!§ do povo dê autarquís e êd1ôntar medldês pêrô resolvêr no lmedtêto

oE problêm66,r6Ís grltôntes e Ínsis urg€ntês.



Pare a área do distrito dê Llsiroô deve o comltó Centrel nomear uÍna

Comissãc de três membros, escolhldos entre os dirlgênt€s do Comlté Pêama

nente e do Comlté Centrô], a fim dê que essa Comlssão, ouvlndo prevlamEn

to cêdô uÍn dos responsávels pelôs nossas listas e lnqulrlndo sobre a 91_

tuação em cêda uma dês autarquias , redllô e1a mesma todos E cada um dos

progrêlnês autá.qu1cos dê Região.

Essa ó a r]nica maneiaê de o Comité Perinanênte assumLr ês suô6 rBs

ponsabllldBdes pelo êtrasc ê que conduzlu o Pôrtldo ôo cumprimanto des§ê

têrefô.

Póra os outtos distrltos, devÊ segulr_se o mesmo método, so que ô

Comlssão será constituÍdê pcr dols ou trôs membros do respectlvo Comlté

Otstrltêl ou Regional.

0B prograÍlas específicos devem estôl LmprÊssos por foflnâ a pode -

rêm sêr dlstrltruÍdos ô partir de segundê_feírê, dia 10 1nc1oslve, e de _

vem conter também a lndÍcaçãô do nome, estado, idêde, profÍ6são, loca1

ondê trêbêlha, e vive cada um dos mêmblos dê nossê fi.Eta pêrô o órgão êu

tárquÍco respectivo.

IV-PROPAGANOA

No mÍnlmo, o comité central deve ôssegurãr ê sEÍda dos seguintss

melos de propôgandêi

Dols números do jornêl "Lutá Popu1ar",

um cartêz nêclonêl ôpelêndo Eo voto nas Ilstês êutárqulcês do

a)

b)



PCÍP,

cl um êutocolente, ê sêlr 1mêd1ôtarcnte, êpelêndo de lgual fodnê

ao voto nos no6sos cãndldôtos ôu1érquícos;

11) lmpressão de írn Progrêma gêrê1 Ê dos resp€ctivos ptogfômas es_

pêcÍf1cos.

Julgo que é de menter, ê un1f1cêr toda ê nossô propêgênda, pelo

menos a expressão lvlêndáto Populôr.

V-AGÍTAÇÃO

Us candidêtos do Partldo às ôutêr.qulôs devem rneter ô llcanÇa aque

têm dlrêlto nos respectlvos êmpregos, e devem sêr orgênizêdos ê mobllÍzê

dos pôrê amê glgêntÉscE, enérgica ê entusiástica campanhâ de êgítação pon

tê-ê-porta em todê a Érea das êutarquias por que se candidêtêm, prÍvile _

giôndo a áreF dc concelho, senpre qLe ccncorrêmos às Câmares.

Esta cômFanha de agitêÇão devs decorrer dêsde as prlmelrês horês

dê riônhã (07H 00 ,08H00) êté : nolte t21H 001.

oeve-se êdoptôr um tom côlrno, peasuêsivo, usôa dum rôêloiÍn1o be -

sêêdo em fêctcs e etn números, fê1êr com convlcção e ôlêgria, ser delicôdo

e prudÊntê, rêspeitêr as convJ-cções de côdê uÍi dos nóssos Ínterlocutores

e prlvileglôl o estllo que conslste em valorÍzêr o nosso Pêrtldo êm vêzdo

estilo que se l.1lr1tÊ a êtacêr os outros pêrtidos,

Chêmar a atenção para o fêcto de que o PCTP fo1 o partÍdo que mals

crÊsqêu em apoio eleitoral exprBsso em perêentagem de votos (452) entre

as elelções de 1376 e ês eleiçõeg do pôssedo dlê 2. ExFllcai que lsso se

deve êo fêctc dê que temos sempre tldo fundêmentalmente razão nôê noÊâas



denúnc1as e nôs nossas prevlsões, que

tra oo não cumprlram o que prnmetersm

so s€ môntevê e se mantém semprê fiel

6

todos cs partlCos drJEa forma oudou

ôo povo ilu o atrêlçoram e que onog

a sl lnêsmo e aos trêbêlhadores.

SÊmeáínos sempre a verdêde, por lssc Estêmos êgôra ô recolher em

apot, FDpular os b€nefÍc1ôs da ncssa sernentê1ra.

Deve-se sôlientar tambénr - ê lsto é da iÍnáxlmê 1mpôrtêncla - que

o Pôrtido escorraçou dêB soes fileiaas um pedusno número de lndivlduos

morê1. e polltlcameôtÊ clrruptos, e que É por lssr que agorê o seú apoio

é malor,

l'lostrar que fci esse grupo de lndlvjduos, cêpltônêados por unl

tiEo Íri11tônts clo P"C"P disfarçêdc nas nL.ssas flleirês Inuncô profsrlr

nomÉ do llêchôdo, ExceFtê sÊ os noss.s inteplôcutores o proferÍrem, e is-
to para não dôr qualquca cêrtel so Pacheco), quem tudo fez pôra que

Pêrtido não desse ô devlda êtenção êos probl--mês Co povo dos bairros po-

Conclulr, quênto ê este pontc, que só uÍn PartiCo verdadei!êmente

comunj,6ta, como c nosso, consegue limpar-§e de gente destê ê nãc teme mos

tiêr ó que se passê no seu lnterior, ênquanio que os cutros pertidos es-

cohdem tudo da prvo e eontinuôm conl os ccrruptcs nês suês fiI€irês (caso

Cênais Rochê no F"C"P, Chico lvlartlns Ê outrcs bufos nê IJOP, mêJor Tomé ,

ê1ndê ne IJDP, Lopes dê Nêtô, Edmundo Pedro, etc. nc psj Sá Côrnetio - ê-

peser de, se finglr multo católico vlvê simultônÉauênte com a mulhea ecoÍn

umê súece que á dcna dô Edltorê D. 0uixote - no ppDr etc., etc,.

Levar, nê agltêção pcrtô-ê-porta, ôutocô1êntes, progrômôs Ê ôomu-

nlcados do Pôrtido pôrô Ceixsr aos nosscrs lnterlocutoresi levEr bofetins

de voto pêra mostrêr quê1 ó c sÍmbolo dc PCTP/r4RPP, se Eceso qulserem vo

tar em nós; móstrêr o Jornê1 .Jo Partido e vendê-1o; pedlr fundos.

ê.1

Davê-ss ôproveltêr ê oportunidadê pàra inquirir dcs nossos inter-



7

locutorss o que ó que ôchêm quê está mB1 nê acção dôs autd!'qúrês êquÊcoi

sês rlrgentes achêm quê devem ser resclvidas.

Deve_sê ôh6mêa ô êt6nÇáo parê os cêndldôtos daB no96ss l1stas, in

dlc6nCo e sua orlgem de clesse, ô médíê de 1cades, é quêntidade de Jo' _

vens, de mulhÉres s Ce ldcsos, ês fábricas onCB trêbôlhêm s os bal$os ou

ruês onds vlvEm, etc,.

Deve-sê atecôr êbertêmente as dirÊcções ectúôÍs dês ôutarquiôs ,

mostrêndo o qúe o1ês nãa fizerêm pelo povo e denogrintJo o que Porvêntu-

rB hêldn feito.

Deve_se apontêr todos os elementos que ngs possêm ser útél.s para

ê nosse êcÇÉo futurê, depcís dês eleÍções.

VI.9394EAçÔ9

A cé1ula ou o comlté do Partldo ôo nÍvel dê êutarqula é qr.ran deve

clírigl. todo o trêbêIhc polÍtico eleltorô].

A base ...m que deve 5ssentêr o taôbãlho de êgttêção é nos candlda-

tos e nê suê intens? e pro'u1ce moblllzêçã..

Paaô a agltôção portê-a_Forta devem-se cDnstltulr brigadôs ênp1ês

de candldêtós _ vinte ô trlntê pessoas por brigarla, ou mals. Ao entrÊr

num bêÍrao, ã balgôca frôccÍcna-se em grupos de clnco ou s€te, voltêndo ô

reagrupaf_se no fim clo balrio, pêrô partlr para novo l,ú84r.

É preclsc scr eflciGnte, coirb6tendo tênto aa 1de1ês dB que §e de_

vs fêzea o trabê]ho de ..g1têção ê correr e preclpltadêmênte, coltlo ô3 i -

delss dê que se dEve fêzer a êg1têção flcándo lndeflnldêmentÊ ô conver _



sô! coÍn o primelro que nos dêr ouvldos,

É preclso êprcveitêr estê sGmana Pêra inscaever no Pêrt1do, ê5s1_

nêndo o cartão de êCeagntê, todos os que alndê o não sêJan ê BsteJam ê

trêbalhêr connosco.

É necessárlo fÍcar com tudo Prepôrêdo B organlzêdo pôra a grEnde

ofenslvô do Pôrtido a pârt1r do Congresso'

V]I.DELEGADOS DO PART]OO

É precíso o.ganlzêr desde hoJe um grêndê número de dêlêgôdos

Psrtidc às mesas de voto,

0 Psrtido dêve ter um deleg6do êm côdã uma dê5 mesês dÉs âutêr -

quiôs por ondê conccrre,

VIIÍ-VISIÍAS DOS CANDÍOATOS

Nêqúe]ês bê1üos, vllês ou locêl1dádBs populEreg onde não temos nê

nhuma organirêção ou nenhum contêcto, deve_se oigênlzêl umê deslocÉçéodu

m6 brlgêds dê candidetos, parÊ lnqulrlr dês necessldádBs do povo, êxP11-

car-1hê o nos3o prcgrama EútÁrquico, ensínôr_lhes ê votar (mostrêr que

hã três boletlôs cje voto, etc., etc.] e ccmpromêter_se ê, 5s foÍnos e -

leltos, êpresentôr .s geus problemêB nas respÉôtlvôs Cêmêras, Assemblsía§
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líunlclpê1g ou Juntês. AssuÍrlr o compromisso de, mesmo não sendo eleito,

voltêr de novc êo 1ocêI,

IX-COIIÍCIOS E SESSÔÉS OE ESCLARECIIIENTI]

Prepôrar um grsnde comício ce encerrêmento dê cêínpanhê ern Llsboa.

Fazer sessôes de êsclêrecimento un pouco po!' todo a pêrte.

Fêzer daa sessões uo'dêbête franco e êbêrto.

Estimular todos ê que ponhôm perguntês, a que fê1em da sua vldô

ô que critiqueir. e dar_lhes respostês simFles, preclsas e conElsô6'

É 1nôdmtssíve1 que não se respondê directêmentê êo que nos per -

gúntarem.

X-TFIIÁS FUNDAT1ENÍAIS OÂ CAI'IPANHA

ê) Cêrêst1ô dê vlda,

b) lmpostos;

c) saúde e asslstêncÍê,

d) escclas e enslno;

e] habitação ê rendês,

f) águê, electrÍôidêde e esgotosr

g) po1íc1ê e fiscêlizêÇão;
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h) comérclo, êçailbôrcêdores e êspÊculêdores,

ll têrcÊlrê idêder

Jl equipamentos sociài.s,

1) transportês, estradôs e paeços dos bilhetes,

in) aêtivldades culturêisr recreatívas e de§portlvês,

n) creôhês e iêrdins lnfantls,

o) â mulher trabôlhadora e ê Juventude,

p) deserfiprÊgor

q) as Câmêras, ês Juntas, ôs Assemblêias e 6 repressão e humí1hs_

ção do Fovo pÊ1ê Adminlstração e pela burBcrêc1ô!

r) 1lxos, higÍone e llmpezê,

s) dlnheiros aútárquicos, donde vôm e pals onde vão,

t) eompadrlo, corrupqão e especulêção com os teÚênos,

u) mercêdos e abasteclmentosi

v) a ôcÇão dos Fêrtldos quê têm estâdo à f.ente dôB autarquiês: o

que dlzem e o que fazeí],

xl ê oigônlzeção autóncma do Povo ê ôs autêrqolas,

z) o PCTP e o governo democrêtico P popdlêr.


