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IOIISOLIOAR E DESENVOLVER A ORGANIZA ÃO DO PARTIDO NA C.P

Sem consolidar ideologicamente ês flleiras partldárias oão
possÍveI avônçar pêrê o cumprimênt o das nogsas t êrefâs, nêm desên
vofvêr e ê1êrgêr as f1leiças do Pôrtldô

O Volumê V é ê armê que devemos empunhar nesse combête'

ORI EíiTAçÃO POLÍTICA E TÃCTICA

I. APLICAR O PROGRAI'IA OO PARÍIOO

ê) 0ivl.1lgar amplêmente o Progrêma do Partldo qÚe apontô o ún1co
cêm1n;o pôra ê saída dê c;isê, A profundê crisÊ económicê, po_
lrtlca e social dê socledêde cêpitalistÊ, pôB em cêusa tod6s
as estnutuaôs do sistemê, e Éoatânto, coloca ô questão do po-
der polÍtico, qúe c1êssé o detám, ô lmpossibllidade dessê mes_
ma c1êsse Podêr resolver ê crise em fêvor de quem Produz, e ê

nÊcêssi.dêde vltê1 de s deraubar Parê que todas as crlses getê_
das p€1o côpltalismo _sejam deflnitJ.vêmente detleladas.

É o Programa da Revolução oemocrática e PoPUlar e do GovÊrno

b) tstudar a sit.uação doE trênsportes e êpontar as soluçôes d:=
comunlstês pêra todas as questôes do sector. Sem tomaf poslÇão
sobre rtodos os problemôs que Êfectam os ferroviários B o Povo
qúe Lltilizê os comtró1os, não 6 possÍve1 dirigÍr estê importan_
te sector nê luta pela expulsão e esmôganento do revlslonismo,
prl nc1p6l lnimigo dos tratrê1hêdorÉs.

c) Utl1izêr todas as formas possÍve1s pêrs dlvulgôr o Paogrêma,
entô12á-1o nês mês s as pôra quê estas fêçêm 3eu o único Pfog ra _

ma quB Ihes êponta a saÍda correcta, fôçam dele umê êrmô no i-
solêmento das diversas ''teoriaE " oportunistês que pretêndêm de
fBnde r e perseverar a ex p loraç ão B a opressão.

2. A LUÍA CONTRA O REVISIONISI'IO

Nê êmP!'BSa, ô domínio exercldo Pelo reviSlonlsmo as§€nta fun
dêmentalmente nô exlstôncia duma base social lnfluenciada e "educa-
dê" 11o passôdo de traições à classê operária e ôê teorlã da colábo_
ração de classes.

Em todas as faentes do nosso trabalho revolúcionárlo, em to_
dos os domÍnios da nossô actlvldêde comunlsta, devemos lntBnslfioar
o combate sem tréguas ao revislonisnio e êo oportunlsmo.

Agarrêr no Progrêmê dô§ ComÚníêtas e nô 6uê ideologÍô nárxis
t a - 1 e n I n i s t a - m a o 1 s t a , ê ê smaEêa ô podrê ldBologia rêvislontstê '
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3. A APLICACÃO DA POLÍTICA DE FRENÍE l]IiICA

Íer semple presente qúÊ nem o Plogramê nem a tácticê do nos
so Pêrtido podem ser ôp1lcados sem q!e persistêmos n!ma coraêcta Po
lÍrica de {rerLe inica.

0s comunlstaB são e serão drJrante muito tempo umô minorla no

seio do movlmento dB massas,

É por isso quB o pro1eta.1ôdo tem dB estabelÉcêr uma pô1ítl
ca de allênças com classBs e cêmêdês de clôsse, 0eve mantÊr a suê
êLltonomiô pó1Ítica e orgênizêtiva e deve também tomar ê peito ê de
fcsa ds alguns inte.ssses dgs êliados caso nâo colidam com os lnte
resses Buperlores da cf,ôsse operária. A po1íticê da Frênte Únicã
êssume uma i.mportância vital pêrê a disputô dd dÍrecção do movimBn
to de mês6ês ao revlsi,onismo.

OBJECÍ I VOS E TAREFAS

. Náo podê hêver consolidaÇão icleó1ógica dê cé1uIa sem que o movi
mento de estudo do Volume V desfaalde ve1a5.

Ésta á a tarefa eentrê1 no lnterior dês nogsas f1le1ras'
pêra elevar o n vÊl ideolóÉico das nossas f11eiras.

as tarafas nos orgêos de môssàs d Bvem merêcêr a nos

teneêo como t arefâ 6e ntral no campo do vimênto de mêssês

oentro destes, á o camPo sindieal ue as 9úme môÍor destê

6. Persistlr no isolêmento da dlrecção slndicaI social_faBeÍstê
têr como base a pol{tiôa de fre nt e únieê'

7. Consolidar os 3 delegaclos sindlcêÍs.

L Conquistar mais I delegados.

9. Atender à reallzação dês próximas eleições'



10. Concorrêr às elelçôes pêrâ o sindicato dos maqu1n16tê5 a rEô11
zôr durênte o verôo,

'11, Lutê!' por concorrer às eleiçôes dôs comissôês de Trabôlhadores:
- Dos maquinístôs
- Dê Linha de Cêsca1s
- Da 0J.recção de Eq!Ípamsnto Í0,0. ]

12, Preparar com antecedêncla umê 11stê para ê C.T. dos t'Êvi.sorês.

13. Promovsr smê ômpla campanha de 9óclos pdrê o "C1!rbe Ferroviá _

rlo de Portugê1".
Prepêrar Listê pôrê ês próximas Btê1ções.

14, A comlssão dê Juventude, ê Comlssão de nães, o Lar Ferrovlárlo.
'oo ponto dê vlstê da orgônizêÇão, AS CÉLULAS DE BASE sÃ0 0 ÊLO
PRINCIPAL dê cadeia dos 4 €sca1ôeB da 0rgânizaçêo Regionê1"

Í P1ôno Anual dê Regiãol

15. A consolldaÇão e desenvolvimento dê cétula pôssa pBlo florBsci
mento do movlmento de estudo no interior ê no axtérior dss no;
sas f iLeirês.

16. Consolldar as reunlões semônê1s da cé1u1ô e dês 3ub_có1u1ês.

17. Reôlizdf ês AssemblBlas mênsÍtis.

18. E1ôborêr os P1ônos Trimestrais.

19. ApiesentÊr relatórios orê18 (mensaisl e escrltos (trlmestrElÊ)

20. ErguBr e conso I idêr ôs 4 sub-cé1ú1as.
Começêr psla dê linha de Cascôls.

21, Co nsol idaa o SÊcretêrlado.

22, As relêçôes dê cé1uJa cqm a SedÉ RÊglonêI r

ô] Cumpri r e scrupu losamBnte a es cô1a de serviço à sede.
bl Part iclpêa nes J ornadas de l impezô Berô1.
c) Ilanter ô sêIê dô cé1u1a 1ímpa e decoradê,

23. As Finançôs:

al 0l,sciplinêr o pôgêmento das quotss até so diô 5.
b) Aumentar todas as quotas até ao mínlmo de 1dÍô dâ sê1árío'
c) Atlnglr no fim do ano .] trlp 1o do volume actuê1.

24. Aplj.cêr o Centrê1.ismo Oemocrát1co e os Estatutos do Pêrt1do,
Aplicêr de forma persistsntÊ os í0 deveres do mi.11têntê cômu_
nlstô.

25. Defender e propêgandear o Éstilo de trôbalho aevolucionár1o
bolchBvique r pBla vÍvêc1dêdê no trabalho, contrê ê moleza, o

deÍxê-anoor, o burocrdtisno e s cêp1tu1ação.



26. Elevar o esp{rlto de Pôrtldo e

der os segrBdos do Pêrtido.

27, l.ltlltzar o método dê crÍticô Ê auto-crÍtlca.

A PRSPAGANDA COÍ'IUNISTA É UIíA ARI'IA

20. Aumenta. e melhoaar ô propêgêndê oral ê sscrlta'

29, Ilsar de grênde 1mêginação na propê8êndê, e fazê-Ia de formê re_
gu 1ar,

Conqulstar lugarss cêrtos pêra ê oflxaqão do§ Jornais murais'

ReaIizêr 2 sessôes de esclarecimênto.

AS 3 FACAS DA CONSOLIOAçÃB

32. Consolidêr o pêgamento 1ntêgaa1 dos lornals recebldos'

33, Aunentar êté êo flm do sno em mals 502.

34. crlar uma rede de dist.lbuiÇão para as estações mals importan -
tês da RegÍão.

35. As assinaturês e oa correspondentBs'

36. 0rgênlzar uma recolha de 5O asslnêtur8s da reviBta têóricô'

37. i)lfundir amplêÍnents ôs edj.çôes do PôrtldD.

38. Preparar a nossê pôrtlcipação na I1 Conferência dô tlrgônizêção
Regional ô reêll.zar em fa1á. conblnêr a apresentação e discus _

sãã do balanço do I Plar}o Íaimêstia1 conr a preparaçáo da nossô
DôrticipaÇão nessa reallzsção da máximô lmportância pêno ô Re-
gião.

3S. À rêô1ização do I1 Con8!'esso do Partldo val exi81r dô parte dos
militantes comunLstas ferroviárlos um lntenso trêbê1ho de proPa
gdnda e êgi têção.

40, A apllcaÇão destê Plano Anúô1 vai exlglr quê se trôve uma lnten
sê Iutê contra os que contra e1ê se vêo levêntar.

a disclplinê, Co n sêrvar e defen_
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o seciet ári o da
l-eIuIâ dd L.l-.
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