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1. UI,IA IORTE TTPOGRA.T+,A.,]âXCr4Sâ1..eÀrÀ-]..Cei§.S.OrinÀqÃo- Jo P-A-Brino: ''-
NÀ REGIãO tlMSBOÁ

Consolidar e Desenvolve! ffta folte Organização Regioúa1, eis a orieg
tação para o nosso tralafho no ano qt1e inlcianos. Pala cu'l]plir esse objec
tivo, à ?artido nccêssita de três máios, que sãc txês âlâvancas, trôs a-
poioá absolutaraente firmes e sêgulcs, Êem os quais o Plano Àauaf Âão podg

iá ser cumprido, sofrerá revezeã à pârtidâ e ão ns equent ement e porá eo riê
co ) nossc trabEl ho futuro.

UÍna loate e avançada Tilografia RegicÊal é ua neio in'lispênsáve1 pa-
ra o cumpriEento do ?Iano ÀÀual. DesenvoJ.vê-la a u.úa etapa novâ e sú!e-
rior - eis o obiectivo quc a cé1u1a firmenente se propõe e para ' 

qual dlê
na ilecididaúente toalo o ?artido a nobilizar-sê.

2. 
'E?ÀRTAMENTO 

DÀ TI?OGRAFfÀ REG]ONÀI. ORGÃO DÀ DIRECÇÃO REGIONÁI

À Tipografia Regional', Departamento do Comité Regional é-ut 93939-lE
lmEcÇÃo soõre too. ã actividaàe da Região no seu calrpo especííico' Sem as

si-iffãI"""u concepção e ?ropagandeá-la aúllanente, sern oosar 3er a.direg
qão, a lipoglafi. ,'rào """i *àiã qo. uo entrave e uE obstácufo à âpLloãção
áa poIítiãa-ao Partidr e da sua direcção re6ional. sÉr a direcção signifi!

- SER TIRME NÁ TNEOLOGIÁ E NÁ LINEÀ }O PÀRT]DO.

. ÀPJ,ÍCTR DECID]DÁIMNTE Á ?OLÍTICÀ IO ?}3T1DO.

- MO31Í,12ÀN AMPLAXIENIE O ?ÀRTIDO.

- EXERCER UM PA?EI EIRIIE NÀ Pr,ÀNrFlCÂÇiO lÀ PRO?tÇÀNnl rI TOIOS 0S NÍVErS.

- ZEIAR PELO CONIEÚIO COMülÍlSTr'! DÀ PEOPACANDÀ ,0 PARTIIO.

- IIRIG]R E CONIIROi,AR POLÍTICÀ. ORGAIIZATIVÀ X TECNIC.AMENTE TO}OS OS IdEI-
'OS DE IMPRESSÃO EXIS1ENTES NÀ RIGIÃO E PEOIIIOVXR O SEU D}]SEWOI'VIMENÍ0.

- DTRTGR E I§CENT rn À CRrAÇÃO llX hTSIRVAS Â TOIOS OS l{ÍVIlrs E RXSPoNSÀ-

BrLrzAi-sE PELO SEII COÀTROtE E JlrLrZ;ÇÃ{J.

- I,IGÁR-SE INTIMÀMXNTÉ AO ?ARTINO, VENCER O CERCO NAS TIPOGR,AFIAS AURGÜE-

SÁS E ÀIIRÀIÁR-SO COIÍO GÀX-r'IITIA SEGURÀ nO CÚI{?RIMENTO DE TonAS ÀS ÍXnE -
FÀS NO SEU C-A.M?O NE ,{CNIV]NÀDE.



,. EIIFICÀOÃO DA TIPOGBÁXIA TI§,EFÂ DE. ÍOlO O PARÍIIO ..

A Edificação da Tipografia Regional, o seu. deseovovimento a uoa nova
etapa, constitui uma tarêfa de t,dã a região. Cabe à cé1u]a da Tipo8lafia
o pâpel de dirêcção e de uma i!1tensâ oobilização alo Partido para a coop,e
eosão da necessidaale alestê !]eio e para o cur]pfiúeÂto alas texefas que aele
se 1igan.

Á Edificação da Tipografia é una 1uta, qlle é a luta pê14 xdificaÇão
do Partido, e que terá inevitavelmeÂtê aB s[as lesistências e os scrs ín!
migos. À lu.ta lefos três trleios é a Luta pelo P19no Ànual, e deve ser vitg
riôsa, na base ala mobili.zação de todo o Partido e' priüêi.ro qae tualor da
cé1ula da lipografiâ Rêgiona1.

0 nácleo de canaradas quc actuâlmente constituen a cé1LrIa da Íipogra
fia e que aljngiran um certo grau de consolialação e ganhalam ü04 signifi_
câtiva expêríência, sãri, no êntânto, já insLtfi.ci6ntes parê as grand.eE ta_
refas e a enôrroe activialade que thes vai ser exiSida. Ássim, e a pa! ala

conôlidação ideológica na base do xlôvinento ale !l§tudo e Bolchevizaçâo, o

alargahento da Cé1o1a, centrado eú qlrad.ros avançaalos e com pxovas dadasao
PartÍdp - entrc os quilis nais dois prbfissl3nais - é um rneio absolutamerl-
re tndispensáv".1 p3rc o.lescnvofVimenro drs nossas t-rcfas.

5. MEIOS TÉCNICOS AVÀNQA)OS AO SERYICO DÜMA ?OTÍT1CÀ AVANCÀDÀ

os meios de inpressão ale ql.1e a nossa Íipografiâ dispõe estão iá 1ôg
'ge de poder ccrresponaler às exigências do ?artidc e ao Sraoalê desenvÔlvi-
nento q&ê vai solxer a utilização alâ arma iia propaSânde comu4ista. Nesse
sentialo, a nossa lipogrâfia, aleve dota!-Êe ale meios decidialâmente avançâ-
dos, de nívef 6eDi-industrial, cem os quais !ossa corresPonaler à ploilução
áe toda a propagandaj realllzinAo ao mínimo as despezas qúe ainala têú ae
efectJar nas Tipogrêfics d? bLrrBu-sia.

Esses sovos meios
:§!!r eue inclua desale
ra de tananho Eupêriox

o ent ram-s e part ic ü1 arment e no 9941!§!9-§f§!@-98
o fotolito à guifhotina, passando por uúla inpresso
à actualmente eraistentê.

À aqEisição desses novos meios, que tlecessa,Íiaúente repre§entârá, da
alo o seu cústo ê1evaalc, u$ granale esforço para a nossa região, dêve ser
compreendiala e propaganileada, na base de que os neios §ó são bon6 e avan-
çaalos, alesale quê ao serviço aluna lofítica justa, que é a polÍtica alô nos-
s r Plrtido, a pel Ítica alo P1âno Ànua1.

[rata-6e de mcbilizar toalo o Partialo na Região à volta ala conpleen -
Éãc desta necessiAade de forúa que permita à -tipoglafia e à Região dctâr-
-se alestês neÍos e dla arrira da técllica avasçada, ao sêrviço da poIítica a-
vançaala dlo Pârt ido,



6. ÜN]R IOnAs ÁS FOBÇAS, \ENCER O CERCO NÁ BURGUESTA

A Tipoglafia, cumprindo o seu !a!ef ale )epaxtemento Regiooal, aleve en
cÊrlegar-êe da IEITIIRÀ DE TODX À ?RO?ÀGÀNOIi, úlesmo a que não possaêfectua!

-peIos seus próprios meios, aesel"of"e.rxiô os seus cqntactos e uma iUIEIql
REIE DE A?oIos na base ala loliticâ dâ lrente Única, no prólrio seio dâs ti

- pografias da bur8lresia. Ápoj.ar-se nos trêbalhaalcres de locratas dessas en -
presas, aa Êl1a erpe-riência, ltoê sêl1s conhecinentos e na sua força - eis a
úni,ca forma de roúper o cerco que a classe doninante crescentelBente inpõe
ao Partido Ccmunista.

A Tipografia aleve dirj.gir e incentivar A CRÍÀCÃO DE RESERYÂS, a come-
gar pela reserva regional, qüe pcssa corre§londer a todas as necessidadês

. dq Partido e p!eve1:eni! aê6oâsêez, 1j.ber:tanalo as or8ânizaçõês ale tarefas que
de forna alguna lhes devea se! atribui.ia6 e são ala e)cclusiva respo4sa!i1i_
dadê da Tipografia Regionâl.

À ÀídulslCÃO nE lltÁtERIÁIs nüIvlA I'oRilú CENTRÀIIZÁDÁ pernitirá ainda con-
segul-lorytiaaAe, o qüe constituirá üma
vaoliageÍI para todo o Partido e ainda unra forma ale fúrar o cêrco ilâ burgue-
sia.

OS PREQOS â pratlcar na TÍlografiâ RegioÂa1 bâseiârr-se na iusta polí-
tica ale ,Servir c Paltido e Àpoiar-se no !a!tido" e devem ter em conta as
alespesas globais e as necessidades ale alesenvofvimento alo trâbalho, ser es_
tabelecidos apás amplas coosLrltas e alaalos a conhece! a toalo o Partido.

?. UXIOS TÉCNICOS NESCENÍRAIIZAIOS SO3 ÜMÂ NIRECÇÍO ÚNICÀ

À fase en que nos encontraúos - a de urna Tj-pografia RegionÀ] a produ-
zi, â lropaganda lara toda a liegião até ao níveI loca1 e de base não .Pode
já e poderá caala vez üenos Eatisfazer as necessidades de toda a orêaniza -
ção. t arna da lropaganala coríuniBta! a sua intensificação e ali6seoinação
áais directa " iapiaã, a própria Edificação das Cé1u1aÀ de Base e o desen-
vofvinento da sua_actívidàde-e influênciá exiseD r.qa ectrutura que, senalo
um âpoio à'Iipografia Regional, ccostituirá segutaflente u& aloio e urn in -
centlvo graode ao aleselrvolvÍEento ala propaganda 1ocal.

Essa estrlrtura, baêêaal? Àuma !riüeira fâse, na criação ilê u-Ío Aparelho
Técnico en cada um àos 6 Concelho 3ásicos, com um lesponsável' una poliíi.-
ca e una orgaoizaçã0, ileverá ser dirigida lelo repaltamento da Tipografla
Regional, que integrará o Secretariaalo ala actual Íipografia Regional e og
lesponsáveis ile cada um dos alarelhos técnicos concê1hios.



8. PREPAREMO-NOS PÀRA TONÀS AS EVENTUAI,Í'A}ES

Toda a activialaale ala nossa Tipografia Regional se desenvolve nc qua-
dro da existência de uma situação ale legâfidaale bulguesa, que nos conpete
aprovêi-tar ao oáximo. l1âs sexia t]lu grave erro e de irlcâlcuIáveis c onsqr:ên
cias, lensarnos por um sd lnstante que seja, que essa situação se irá Ílag
ter eternaEeEte. Pâta um Partido Comunista, o Partido da conquista do 1)o
der pela vja arDada, : situação de 1-gâ1idadê não é senáo um perjod, Lra!
sitório.

Daí que o Plano Arrtla1 da'lipografia deva apontâr para todas as even:
tualiaales, para a continaação e desenvofvimento da nossa activialade Eob
novas condiç6es, para c estâbelecimento, na base ale um PlaDo, de to(las âs
ccÊaliQões ideol6gicas, po1íticas e organizativas que ct1mpran un ta1 obáêg
tiYo.

VlTÀ A ED]TI0ÂÇÃO DÁ +IPoGRÁFIA REGI0NAL!

vlvArr[ 0s TRES üE.LOS D^ COTSOLTD"ÇÃO nO p.iTTm!
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PIÂNO ÂNUAII

P.ARTINO COMUNISIÀ }OS TRÁBÂI,EÁDORES ?ORTTTGÚESXS !

0 Secretário da fipoBrafia Regional
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