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EDITORIAL

0 II Congnesso Nacional do-Pantido, convoca$o Pa-
ra os dias 1l e 18 de Março, á o culminar da 13 fase
da nova ofensiva política-do Pantido Iançada pelo
Mlenum (Alargado) .

O II Congresso do Partido não pode sen encarado a
penas como uma reunião hist6rica ônde se juntem de/T
lados de -todo o país i o -CoTgresso 6 muito mSis 5 e!.
Isso. 0 Congressã ãráesde jara sua Preparação.-E não
está decidido que linha vai dirigir a pnepanaçao do
Congresso e que delegados serão eleitos pana ir ao
Congnesso.

- Para que o.Congresso sgj? uma vit6ria hist6::icaÔ
Linha do Partido õ necessãrio que seja agarnada com
finmeza a potítica contida na Resolução do IV Plenum
e, nomeadairente a sua orientação poÍítica princi.pal
no que toca ã_prepanação do II Congnessolo9 sejaJhue
essa preparação dêve ser entendida e dirigida como u
ma h.ltâ e um movimento po1ítico de classe, de massaã
e de grande envergaduraír.

Isto quer dizer que esta batalha deve sen travada
obtendo áxitos na direcção e organização das massas
e no reforço do Partido-atravás da nectificaçãor-c9g
soli.dação e edificação do Partido nos planos politi-
cor ideciõgico e onganizativo. (

O movimento de prepanação do Congresso está a Pr9
cessar-se num momento de grande agudeza da luta po1Í
tica e sindical na maion [ante doã Sectores - as elei
çã." no Sindicato dos Teléfonistas e a gr9y9 prolon=
[ada que a gloriosa classe operária dos TLP está a
ir"tu, pela f*po"ição do ôCT; a nevisão dos Estatu ''
tos dos'seguroã; a; eleições-sindicais dos Bancários;
a eampanha-contía a inte[nação do Sindicato do Corn§r
cio ná Intersindical; as-e1ãições sindicais no Sindi
cato dos Professoues; a }:ta dos tnabalhadores da Fun

ção púúrica contra a aprovação na Assembleia da RepU

blica da Lei de Bases aos pcdaços - Estatuto Disci -
plinar, Estatuto Aposentação etc; as eleições dosJor
nalistas; a possibitidade de gneve na TAP; a apnova=
ção do Senviço Nacionat de Saüde e a luta dos m6di
gos.polielínicos; a Iu!" do ACT dos CTT. a nevisãosa
f,aniàl na CP e a aproxrmação das eleiçõás sindicaiã
(( .. eon"tnução civii e nos'Gráf icos.

A esta intensa luta política e sindical e como re
flexo dela devem-se operar profundas altenações no§
Seetores do Pantido no decurso da pneparação do Con-
gnesso.

Desde logo a começar na sua direcção que no decun
so desta batalha se deve enegin como uma dineeção po
.tÍtica ã altuna e que deve tiavan urna }uta fináe côã
tna as concepções fedenalietas e policentnistas quã
vêm de longe e que atá agora, guanto ao essencialrse
mantem.

Dan a esta batalha uma dinecção polÍtica cenüra1i
zada, cnian um ritmo de Pantido, umã cadância únicã
no conjunto dos Sectones r puxan os Sectores intenmã-
dios e os atr"asados com os exemplos avançados, cniar
um espÍrito de conpo nos Sectones do Par"tidorsão as
razões fundamentais do apanecimento deste Boletim.
( Nest" pnimeino númeno do Boletim, o Comitãdos See
tones do Pantido dese3a em nome dos quadnos, adenenl
tes e simpatizantes dos Sectores, expnimir ao Comitê
Central dó Partido a sua alegnia pelà convocação do
II Congresso Nacional do Par^tido e a sua detenmina
ção de cumpnir com êxito as tarefas da sua prepana -
ção. Estimando que este Boletim seja uma arma da Ii-
nha do Pantido na pneparação do Congnesso - na defe-
sa do Manxismo-Len-inismo-úaoismo - na direcção e or-
ganização da luta das massas - na r:ectificaçãoralan-
gamento e edificação do Pantido ; contna a capitu-
lação e as concepções antileninistas e nevisionistas

(coNTrNUA Na pÃe. c)
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RECENSEAMENTO GERAL
DO PARTIDO
n0 Recenteqmenta Gen-at do Parttído A uma tateda ytotÍ-
tíca da mã"xLna-ímpon-tãncía, 

^em 
o counecto àum'pní

nento da qual 6. ínpottÍvel edí[ícan um ve,Lda,de.Lrlo
? atttLdo Conunít t a Pn o Let-a.nLo l"lattxít ta- LenLnía ta.'l

paração,
Congnesso
Iítico de
gadurarr.

6

que ã a seguinte: "a preparação do II
Nacional do Pantido õ um movimento p9
classe, de massas e de gnande enverl

TaI como aponta a Resolução do
Fartido deve agarrar com firmeza
refa que á o Recenseamento Geral

Quanto aos necnutamentos e adesões, todas as
onganizaçóes devem elabonan listas de elemen -
tos avançados das massas a contactan e a inte-
gnar nas fileinas do Par"tido.

b) Punifican o Pantido deve ser entendido rrcomo u
ffielhonan a composicão dos roE
sos onganismos, onde isso for neãesqãriotí, ã
que essa melhonia de composição está intimamen
te ligada com os nc^/osnec:rrtanrentos, ou aejarcofr
a ent::ada de sangue novo nesses mesmos organis
mos . Daqui se depreende, pontanto r euê e ema-
do o ponto de vista que considena que punifi
car o Partido é trcorrer com toda a gentert, ou
um rf reduzir das nossas fonçasrt . (

c) 9on?oIidan.o-Lanti.9o, a consolidação_6 o cor3o*
lanio do alargamento e da purificação do Pan-
tidor ou seja, com a obtenção de vit6rias na
quelas duas -tanefas, inevitavelmente o Partido
se nefonçará e consolidará.
Tnata-se das onganizações aganrarem com afinco
a Resolução do IV Plenum sobre o II Congresso
Nacional do Partido, se irão ou não aplican a
orientação fundamental a1i definida para a pre
paração do Congnesso e que visa operar umf,
transfonmação do Partido no decorrer dessa pre

Está nas nossa.s mãos transfonman esta orienta-
ção numa.anma- de gnande.alcance políticor eüe
nos penmite obter vitõnias no decunso desta ba
talha.

Na Batalha do Recenseamento, todas as organizações
dos os quadnos r devem empenhan-se activamente, terr

em conta três impontantãs princípios:
0 alargamento, a punificação e a consolidação do

Pantido. To<ios os Comitõs <ie Sector e todas as Cétu-
las devem, neste campo, planear as suas actividades,
tendo em conta que:

a) Alangan o Pantido deve sen entendido como uma
campanha de novos necnutamentos e uma melhoria
da organizaçãg do Pantido r -que se consubstan
cÍa na formação de novas c6lulas onde não exis
tam, e na negularizaçáo da vida celular de PaF
tido, nas organiz.ações onde ta1. não seja aplil
cado.

I RzaoLução do MLenuml
(,

IV Plenum todo o
esta importante ta-
do Partido.

I
l,

PI"ANO DE REUNIõES PARA O

DOS COMITÉS DE SECTOR
RECENSEAMENTO
E CÉLULAS

cÊt ula uete CÉLULÀ DATAcÉlula DÀTÀ cÊr.ur,R DÀrACoMITÉ DÀTÀ

sft.ParE. 4/2
'l§.rsp. 8/2
!'. P. 't /2
tsancãr . 8/2
Seguros L0/2
Prof. LO/2

orcr t3/2
Escrlt . 9 /2
llotelar. l0/2
Prevld. 9/2
Comérc. ? /2

TÀP L4/2 MT t1 /2 RrP L8/2 r.PF t3/2
Metro 8/2 MCT t3/2 BBI L2/2 ttart.Reb. \2/2
CP L1 /2 MTC l5/2 BPSM l.Belra l3/2
Carris L3/2 MÀS l4/2 MG H.Esteves 8/2
cTM L3/2 !,1F t4/2 BTÀ rnd.seg. 9/2
cNN L7 /2 MOP t5/2 UBP Mobll 9/2
Transtej. 6/2 MIT L6/2 BES Stnd.Gar. 1612
t'1. Exêrc. L5/2 MNE LA/Z BFB cNp

M.Jusr. L4/2 MÀr t5/2 SF SMS

INE L3/2 Mundtal I5,/2 BPÀ H.S.Marla I5l2
I{EIC l3/2 Impêrto 1612 C.LeLt, 9/2 H.S.JoBé
MÀP L'? /2 EPNC ).7 12 Crnpor 19,/2 TLP

J.J.G. t3/2 Crr t5/2



O CONGRESSO E AS MASSAS
A r:ealização do Congnesso do Panti-do exige que se

def ina se o mesmo deve revestin a forrna de uma merareu
niáo de delesados ou se deve matenializar a luta pe=
Ia onganização da classe opená:ria e do Povo tnabalha
dor.

O Congnesso do Par:lido á, como afinma a-Resolução
do Mlãnum do Comitê Centnal r utr ajuste de contT -
do Panti<lg consigo pn6pnio; pela defesa da linha Lo
Pantido contna a-t j-nna- dos que se opõem ã aplieação
do seu-pnograma, devendo-constituin, pon ]s:orlun mag
co deoiãivõ na onganização e dinecção da luta das maE
sas.

Pon isso a preparação do Congnesso, deve assentan
num amplo tnabà}frô ae agitação e Propaganda-Quer di:
vulgenáo-a sua nealizagão, proceda a uma mais estnei
ta Íigação do Partido ãs massas; o mesmo êaizrln r-gu§
contnibua significativamente pana que 1 nossa politi
ca penetne profundamente no movimento das massas r IÍ
bertando-as das teias do nevisionismo e do opontuniã
mo.

Assim, uma vasta onda de propaganda, em que o Cog
gresso súrja como o coroláriã da vontade de lutandas
ãasgas, deúe invadir a nossa negião, sob a f or:ma de
ta:'jetas, comunicados, murais, cartazes etc. rapli6ng
do cada Comitá e Célula do Partido, decididamentel c
Plano do Comitã dos Sectones.

AIãm da pnopaganda escnita deve-se, nos locais em

que hã condições pal? o fazeq ou em gue a luta das
massas o exl-lar -nãalizar col§quios, sessões de escla
necimento . "oáí"io", de forma que os openánios e õ
povo tnabalhadon sintam o congresso como o deles epa
na eles.

Como tar"efa imediata todos os Comitês do Sector de
vem fazer sai:: um comunicado aos t:pabaltrado::es dessê
Seeto::, até 18 de Fever:ei:ro de 1979.

O CONGRESSO E AS SALAS
DOS SECTORES

A sala da onganização deve ser um loca1 onde as Cá
lulas façam a sua vida de Partido, gue os quadnospõ
curem para trabalhan e onde sintam ongulho de tnaieí
(( aderentes, os simpatizantes e as massas.

Para que isso aconteça as salas ter.ão de deixan ê
ser um amontoado de lixo para passarem a estan liJn-
pas e arrumadas.

As panedes devem sen instnumentos de pnopaganda
dos doãumentos do Pantido., dos Planos da onganizaçãq
e um meio para tnavan a luta pelo seu cunpnimento.

Pnepanan o Congnesso do Partido ã tambãm fazen al
tenações nas salas dos Sectores do Par:tido de forsnã
a quã tnansmitam o espínito de alegnia e entusiasmo
da pnepanação do Congnesso.

PITORIAL (coNrrNUAÇÃo oe pÃe . z )

de Pantido que querem fazen um outno Congresso con-
tna a Resolüção'do Mlenum (Alangado) ão Comit6 en
tnal

A dinecção dos Sectones do Pantido exonta todos os
quadnos e ãdenentes a empunharem a Resolução do Iy
Plenun e embuirem-se dum elevado espírito de Pantidq
a darem laneas ã sua iniciativa cniadona de militan-
tes pnoletáíios. a ousarem obten êxitos na luta das
nassas e na ongánização do Pantido na pnepanação do
Congnesso.



A BATALHA DA PREPARAÇÃO
DO CONGRESSO

E O LUTA POPULAR

No Boletim nP I dos Sectones do Partidor gue tna-
ta dos pnoblernas do Congresso, queremoa vincan o {...pontante papel polí3ico que o Óngão Centnal do panüi
do - o Luta Populan - tem a desempenhan na pr:epana li
ção vito:riosa do Congresso, como educadon, propagan-
dista, agitador e onganizadon colectivo.

Mas para _que o Luta Populan cumpra as suas tare
fas, neãessánio se torna {ue cada ãr:ganizaÇão, cada
militante, ade::ente, simpatizante e activista, cu4-
pra o seu papel no ccrmpo da denúncia das traições - 

ã
elasse operãnia e ao povo e na difusão do Jonnal do
Partido.

Nêcessário se tor:na, poiltanto, çLue cada organiza-
ção trave uma intensa luta entne as duas linhás r pa-
ra o curopnimento das tarefas da preparação do Congres
Bo que, quanto ao Luta Popular, são as seguintes:

a) Todos os comitãs e cálulas devem nomear o cor-
nespondenls do Luta populal, que deve ten J 

-i
actividadeffite na corresponàen
cia pana o Óngão Centnal.

b) Devem as cálulas elabonar um plano cnitenioso
tendo em vista a cniação de nôvos pontos dê ne
de, e o aumento da :rede.

c) Deve ser lançada em todas as ongariizações uma
intensa Campanha de Assinatunas, pana a qual
elda organização deve elabonan um plano especÍ
fico.

1.

2.

A BATALHA DOS FUNDOS
PARAO CONGRESSO
alcançar os 127.5OO$OO

Não pode, sob pena de ã pantida esta importanteba
talha para a r:ealização do ruosso If Congresso NaI
cional estar liouidada. ser deslisada duma luta
intensa e de uria demaícação clarã, tamb6m aqui ,
de quem quer e de quem náo quen o II Congnesso Na
cional.

0s objectivos fixados aos diversos Sectores do
Pa::tidor eue sendo no essencial justos, vão exi
gir que todas as organizações façam igualmente des
ta bãta1ha, um movimento àe classe, de massas ã
de grande envergaduna. Isto ponque, sendo os ob:eS
aiyi'rs a atingin, objectivos àvançados, vão exigiF
que em todas as organizações os quadros. se mobili
zem) rôompam Bara tódos os lugares onde frajÊ nefr
que se3a um unico simpatizante r sê liguem à imen-
sa massa que nos apoià e correspondam também as
sim ã unidade dial6ctica de que com os fundos tam
bém se edifica o Partido. Trazer no decurso destã
batalha novos openánios e demais trabalhadores ao
seu Partido, será sem dúvida essa tanefa exal-tan-
te e digna de qualquer militante do nosso Pantido
Comunista.

Todas as organizações deverão te:: em conta o es
erupuloso cumpnimento a tempo e horas dos sucessi
vos prazos de pagamento, isto para que a eampanhã
não sofra atrasos r os planos de preparação do Con
gnesso não seSam boieotados, e ao fim e ao cabõ
pana que a linha <1ue igualmente nesta matária pre
tenge negar o êxito que devená constituir a neali
zação do II Cong::esso, seja implacavelmente esmal
gada.

J.


