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A sítuaçãô actuaf 6 de aeentuada detioração da generalidade das sedes
da Rêgião. Não foi curnpr.ido o pl,ano no aoo antet'ior para esta frente da o-
fensiva do Partido, o Departanento não se constituio, verificando-6e uln Íe-
cuo significativo, quer pelo estado material, oÍ,ganizativo e potÍtico das
sedes ekistentes, quêr pelo encerremento de algunas delas (caso do A1 -
gueir,ão e Moscavidei quer pela resistência em abrir novas sedes na Região.

No ano que ora se ioici.a á necessário mobilizar todo o Partido, lan -
çar um grande mcvinento de rÂassa nô seio dos quadros para recuPerar' rapi -
damente o atnazo àctüal de môdo à oue as sedes do distnito eumDtaan o seu
DaDel corô uÍr dos meios indispensáv'eis à cônsoLidação e desenvôlvimento do
Partido.

Por isso, sc o objcctivo a dtingir tambám neste campo 6 a edlficação e
a consolj.dacãá do aoaréIho 1eeal, tai obiecrivo só poderã ser alcançadó a-
trrvés de uÂa acriva, fLnme e"agiessiva !o1Ítica de'ofensiva.

I1 . OBJECTIVO DO PLANO ANUAL PARA AS SEDES ]DA REGIÃO

* AlteraÍ, radiealmente a posição política dominante na Região quanto ao
PaPel decisivo das sedes para a consolidação e desenvolvimentô da organi -
z]ção do Pdrt:do, parriculdrmente das céfuIas de base.

* Edificaú.as sedes actr.rais e abrir novas sedes.

'! Transfofnar as sedes êm polos de aglutinação de todes as forças e em
cêntros e meio6 de iOtensificaqão da vida de Partido.

* Iazer das sedea centros de propaganda, difusão e estudo do naoismo, a-
Iavãncas para a criacão do mov:mento de nassa de estudo do Volume V. e as-
si,r aringir os objectivos DroposLos pe'lo Tl.t Pleno do Comit6 Cenrrai e do
Plano Anuá1 da Regtão.

:t. Transfornar as sedes en meios de ligação da direcção ?egional à ba6e
do Partido, atravás duma propaganda interná cüidadosa ã acttrãl qLre faqa
liegar oportunanente aôs quadros as orientações e directivas do Partido.

* Criar nas sedes condicões propÍcías de apoio à consol.idaeão da orga-
nização das e61u'as de rãui'"as, particularrneilte as grandes fáoricas "oo
Pl êno.

* Ligar as sedes aos aderêntes locais, transfornandô-as êm cêntroa de
contacto e organizaqão dos aderentes.

+ Trans'ormêr as sedes en centros oo1Ít,cos de proDagdndd e difusão do
proqrarna do Partido e da sorr-rção openãria para a crisà.

'! As sedes devem sen instrumento de apojo para a consolidação ê desen-
volvimefuto do trabalho sindicaln nobilizando e estimü1ando os quadios,]Ê.-
zendô propaganda no Éeu seio das directivas e orientações do Partido para
essa frente espercifica.

* Ediflcar verdadêiras sedes de Partidô, espelho e presençê do Prartido
no seio das massas, cêntro de organizaÇão das maEsas e.apôio êo q)rofunda-
mento e consolidação do LraDalho do ParL'ido nos bairros populares, nos or-
gãos de vontade popular e nas organizações de Ínâssas (cIübes, coopêrati -
vas, etc. ) .

* As sedes são un dos três rneios indispensáveis a una aplicação eficaz
do Pl-ano Anual da Região e pontanto, deven desempenhar un papel precioso
na pÍ'eparaçao da CoN|ERENCIA REGIoNAL E D0 II CoNGRESSo D0 PARTIDO.
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IIT - LÂNCAR UI,I GRANDE I,IOVI t,lENTO DE MASSAS PELA EDTFICACÃo, C0NSoLIDACÃo

ALARGAi,IENTO DAS SEOES DO PARTI DO NA RE6IÃ0.

.^ -lllç1-"1 :1a"" _de tudo, _un amplo movinento de nassa entre os quadros pê1aoêlesa eclafrcaçao e consolidação das actuais 6êdes, panticularnánte das'se_des concêlhias,
Lançar-un amplo movirnento na Região, responsabili?ando pdÍ,ticularnren e

:",9i::::?.? concêlhias,.pela abetiura'au. Ã""á"-..ãã- q".'u .ã."ãiiãáçaã uo oe§envoJ-vinqto do Partido, dê acordo con o plano Anuali, exigern.
I. O D]]PARTA].ÍEI.ITO f A DIRICCÃO E O APOIO PRÃIICO

.*_!,99puoaur."to_á a direcção. regional paro as sedes da Região, definindoa_poI.ltrca especifica, cêntrafizando rodós os pÍoblemas, esiuoando as solu-çoês e tomdndo todas as iniciativas necessáriai.
* O movimenEo de ndssê em torno do aparelho legal a desencadear Delo Dê -partamento 6 contra a rinrra anti-fá";iõ -õ;; 

, 
-;;;;d;_;; ";';"à]".r:"J#". 

á'"=";volviroênto do Partido, o faz pela 1iquidação 
-pr,àgressiva 

a"s seãàs ao-pã..-tido.
Tal. movimento deve caraqte_riz ar-se porruj[a politiôa de ofensiva, activae persistente, de grande confiánça no pàntido u'"ãi-q-""a"o".

-*.0 
pnimeiro paeso ã conhecer caoa sede e invencarian LoclJs ds suas diÍi -e proDrends dtraves de um minucjoso Lnquérito que deve esrr.r con _

c.tulalo ate fÍnal da primeira semana de Fevereiro' (I5 diás).* 0 Dêpartamênto para a]ãm de ser a direcção po]ttica vaj. criar as condi -g:::^E^..:l:l: e^de onganização para.o çrnoio prático às sedes,_pêrt.icurar _
menle a6 seoes concethl-as, qJer quanto á pLanificação e execuçãô das obras,decoraçao e propaganda, quer nos aspectos inediatos da 1egaliãação.

2. COMO LANqAR ESTE MOVIMENTO, SUA ORGANIZAÇÃO E OBJEC?IVO§.

-* Lançar estê movimênto de nassa em primeir,o lugar entre os r:esponsáveisdàs sedes do Partido, erguendo o coleãt_vo ao O"iu.tiÀurrto e insiituindo asreunaoes regulares.
*.Lançar o movimento de sensibilização, discussão e Í,esponsabilização n(seio das direcções concelhias.

*.1_!:"::l ainda este novimênto de nassa de defesa e consotidação das sedesfunro oas organazaçoes l.cais quê dirigen directamente §edes dó parti.do.

_* Apoiar-se eT pr.opaganda mural a afixar nas sedes êono un neio de nobili-zdçdo e oar,ecçao oos quadros.
OB\'ECTÍVOS A ATINGÍ R:
* Edificar um capaz

de todas as sedes da
* A.Iterar!' no seio do

ao aparelho lega1.

regional constituido pelos responsáveisDepartanento
Região.
Partido a atitudê po1Ítica atá hoje donlnante quanto

-1-9?!:"la"u" fonças nds sedes coneeLhias, como n6 e pr,ineiro passo da edi-lrcaçao clds sede6 do partido.
Erguer sedes concelhias dvançadas quer quanro à s.a-direcção poIÍtica eorganização interna, quer quantõ ã conserráção, ."nãi1"." de tr.abatho, de-coraçao e propaganda, segurança e disciplina de funciónam-nto, de modo a se_rem eÍ.Lcazes lnstrumenLos parJ a consolio-ção das direcções concelhidse se_ren ôs nodelos para as r,estanteà sedes do óoncelho.

* Numa-primeira Íase cujo o Lermo será o prime-iro trimesEre, ter nomeado umresponsaver concelhio pelas sedes do concelho, ter constituidas comissóes de
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sêde em todas as sedes concelhias coÍn uÍt minino de 3 canar'adas, ter nomea-
do responsáveis para todas as sedes da Região,
* Ten at6 aô fim do ano constituidas comissões de sede nas sedes que ser-

ven as direcções locais.
* Abrir durante ô ano as seguintes novas sêdes:

Concelho de Vila Franca: PóVOA 

- 
ALHAI{DRA

Concelho de Loure§ : Stq. IRf A 
- 

M6SCAVIDE 

- 
6DML\S

Concê1ho de Oeiras: A]ú\DORA 

- 
PÂÇO D'ARCoS

Concelho de Sintra: ALGUEIIÃO 

- 
CACÉM

Concê1ho dê Cascais: TIRES 

- 
ALCABIDECHE

Concelho de Tonres Vedras: T. VEDMS

Corcelhô Azambuj a: AZAMBUJA

Concelho Alênquer: ALENQUER

* Definir prioridades pôr concel-ho na abertura das delegaçõês, de acordo
com a6 necessidades da consolidação, utilizar o náto,lo de concêltran for -
ças ê constituit" coÍlissões de abertura por sede a abrir.

Ter- constituidas no 19 tÍ'iDe6tÍ,e as seguintes conissões de abertuÍ,a: Pó-
voa, Stê. Iria, Anadora, Algueirão, Tires, Torres Vedna6 e Azambuja.
s Ter una táctica flexivel e madura no contactô con o sênhorio.

3 - CONSOLIDAR E REFORCAR A DIRECQÃO DO DEPARTA},ÍENTO

* Manter o actual executivo, como núcleo dq direcção coLectiva permanante,
reunindo rêgularnentê una vez por semana (29s. feiras).
* Reforçar e elevar a capacidade de direcção po1ítica do executivo do Dê-

partamento atravás do êst;dô e do reforço áa airecção colectiva.
* Distribuir no seio do executivo responsabilidadêa que cor].êspondarn ãs

necessidades da sua actudeão.
- Responsáve1 pelas quésrões da propagandd, dds obras, da segurança e

dos aspectos legais.
* C::iação de grupcê dê trabalho sob direcção do Departamento, collpostos

por camaradtrs polirica e técnicamente capdzes de êpoiar eficazmente a6 or-
ganizações locãis na resolução dos problãmas da edificação dos sedes (ele-
ctratacaçao , obras , etc. ) .
* O departamento deve vir a ser constituido Delos r"esponsáveis de todas

as dele'gações e dêve reunir ordináriamente trrnà rr"z pon *"s.
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A sede negional, cabeçd do aparelho legal da Região, deve desêr0penhar rnÂ
papel 

_ 
inportante no movirnênto pela edificação e consolidação -das detegações'

eonstj.tu.indo-6e num êxêrnplo avançado no quê se refere ã sua direcçáo poiti-
ca, onganização interna, conservàção, condições de trabalho, propaganda, sê-

. gurança e disciplina dê funcionarnento.

CONSOLIDAR E DESENVOVER UMA TORTÉ ORGANIZAÇÃO REGIONAL!,

LANçEMOS UMA PODEROSA OTENSIVA PELA EDIFICAçÃo, CONSOLIDAçÃO E ALARGMENTO!
i ou roftrEs E cApAZES sEDES DE pARl'rDo NA REGrÃo I

ÊDÍFIQUEMoS FoRTES E CAPAZES SEDES coNcELHIAS:
I

I VIVA O PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALHADORES PORTUGUESES!
t
Í

LiFboa, 21 de .Ianeiro dê 1978

O DEPARTAMENTO DAS DELEGAçOES


