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Reíorçor e conquislor as nossos posições
nos 3 órgãos de mossos

METRO

*

§
lrE?tt



BN]}'IQUE}iOS NO METROPOIIT.A}IO UMA OORTE CÚIUIÂ
}E BÀSE DO ?ÀRTÍ}O COMI]XISTA 

.NOS 
TNABÁÍ,HÂDORES

?ORTUGUESES

No ano passado ê nossê có1ul,a dêsenvolveu todo o seu trabê1ho assênte
num PIano Anual que no essenciê1 fol cumprldo.

Este ano, que o nosso Partido nos dpontê a consolídação das cóluIas de
base, eomo unia das tarefas prlncipôis, devemos não Eó e1êborêr úm bom
plano como 1evá-1o à prát1cô, cieôtes de que estamos a apllcar ê 1i _

nhê do Partido e ê ganhar vitórias pôrê ê c1êsse operár1ê ê o povo.

A nossa célula possul umê ricê hístóría e uma elBvadê experlôncia,que
forJou um conjunto de quadros operários comunistas cê1deêdos pBtas 1u
tês dês massês, educados pe1ê Ídêo1og1ê e pelô po1íticê do nosso Partl
do.

Deste formê devemos
dação dê nossa có1u1
rlto cal ador, segund
ê ctasse operária ê
nho sitiuoso da súÉi

Nesse sentldo, colocam-se maiores têrefas ã noss
opÊrários, .ob d nossê dirêcÇão.

empenh aa- no s no trabalho da
a, Aplicando ê nossê expeaiê
o o princÍpio de vlda simple
o povo conheÇêm novas B ma 1o
Emanclpaçao, e da t omêdê do

êdiflcação B consofi-
ncia com Elevado âsPÍ
s s 1úta durê,Pôrô que
rês vitó11ês no c am1_
Podêr Po1Ítico.

a có1!1a parô unir oo

OBJECT]VO

Reforçar e conquistar as nossês poslÇões ôos três oagãos de mêssas.

19 CO {'II SSÃ O SlNDICAL

29 COflISSÂO DE TRABALHADO R ES

3E CENTRO SOCTAL

ORIENTÀÇÃO

SINDICATOS:

e ê1êrgar a nossê 1ôf1uência no campo sind1cal.1. Co n so 11d ai

2, Consolida. os actuals delegados sindicals.
C6nquistar delegados nos 4 Sj.ndicatos malorltários.
T.U,L. (2); t4eta1úrglcos (2), Electricistas (21, e Escritórios Í1)
ôté t4á t o.

3. Pispêrar condlções a pórt1r de l'4ê1o pêrê ê verticê1izêÇão do T.U.L.
conBeguêntensnte a ôprêsentêção de êstatutos, progrômê e 11stê para
ês e1e1çôes prevlstas em 0utub.o.
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1. Consolidar e ê1argêr as nossas poEiÇôes.

Preparêr as condiçõeB para ê polÍt1ca dô Írentê única na apre-
sentação de B§tâtutos e l-ísta nas pró,imês e1e1çoes'

2. Desmascêrar os revlsionl.stas e demais oportunj.stês Ínfiltrêdos
nê C. T, l'1. L.

3. Cria. contactos com outras C.T.s do Sector de TrênsPortes'

4. Tomêr como eixo na propêgêndê a divulgêção da Iinhê slndl6ê1
L UT A. UN I BADE. VI T OR I A.

C O Í'] ISSÃO DÉ TRAEALHADORES

CE NTRO SOCIAL

1. lnfluenclaa e conquistêr a direcção.

2. Bevem os nossos cêmôrêdês participar ôctivamentê nas realiza-
Çôes do Centro Sociô1 com vistê à formô9ão dB uma 11sta nô3
próximas e1e1Çôes.

TS 1ÀíEFAS

C EST U DO

o tÍovimento de BolchêvlzaÇão dês nossas f1leirês têl como o nos_

so Pôrtido nos êponta o movlmento de estudo é ê têrêfa centrê1
do ponto de vista lnterno das nossâs Fifelaas.

1. Ter como bêse o Volune V do cêmarêdê l'1êo Ísó-tung'

2. Reunir semanêlmente pêta estudo ;5 499 çs1r'65.

3, Pôr de p{5 ô Escola tlôo Tsé_tung até êo final do 19 trimestrê'

AS TRÊS FACAST Lr.rtê Popular,ô RevlEtê Íeórlca e ê Editora

1. Consolldôr e desenvolver ê rede do Luta Popü1ar e atinglr os
E0 jo.nêis; êté flnê1 do ano.

êl Cent.ôr forçês no pagêment o lntegrel.

bl Ligar os ôderentes êo Pêrtido ôtrêvés do jornal'

cl Aume ntar a c o r r É s P o n d ê n c Í a .

2.'Dlfundir a Revistô Teóricê como umê êrmê Pasolosa pê'ê a cor
solidação ideo.lógica do Pêrt1do.
ô) objectivo pêra o dia do lanÇãmento 20 asslnaturas e 50 êtó

final do ano.



3, úifundlr as obras dos grêndes mestres e partlclPôr activamsntê
.1ê Edi+icaÇáo do Parlldo

obJB tivo parê ê obra completa do camôrada Lenine 20 no dlê do
1ênÇamento e 50 até flnal do êno.

r\ PROPAGANDA

lntensíficar a luta contra o revlsionismo e s oportunismo '

1. DBsmascarêr as traiçôeÉ dos revislonj.stag de umê formê Lncisl
va ê clarô, acabar com ê Paz Podre que reinê nô nossê emprêsê'

2. Aumentêr ô nossê pfopagônda comunlsta dÉ umô forma oigônlzôdal

ô) Feiturê dê comonicados quinzenalmente distribulndo êm todês
as dlvlsôê5 dô empresô.

b) Jornais muI.ê1s um senanafmente, cBfocôdo no refêltório'

cl Agit êç ão oral nos locêis dê trabalho,

d) rntervir activômente nos plenérios' os nossos côma'ôdôs de-
vem inscrevea_sê para fêlêr em todos os plenáaÍos, 9êgulndo
o prlncíp1o: quando não se sabe exprimir claramente §obre
um assunto, dizef Pouco mas certo.

e) Afj.xôÇão samanal do Luta PopuIar.

AS FINANçAS

1. Regulaaizêr o pôgômênto de quotôs.

2. Lênçêr o movlmêôto do aumento gerê1 das quota3 pêIo t'6gômênto
de úm dia de sBl6rlo, safvaEUardôndo ca§os espEeiê1s depoig
de discutidos pe 1ê cá1ú1ê.

A BATALHA DA EOlFlCAÇÃO OA CÉLULA

1, Activêr ê vld a do secretôriado.

2. Reuníão da cáIu1ê 6emênê1, às 3É feiras.

3. Promover na ú1tima rEunião dê cada môs, ê Âssemblelô de Cé1u1ê'

4. Promover reuniôes ô1argôdas Eom os êdÊrentes.

5, Dupllcar ôs nossas f1leirê5 com novos rêcrutamêntos'

6. Apontêr para a crlação dê sub_células nôs dlvisõss D'E' e 0'E'Í'

7. Í n s t i t u c j. o n a 1 i z ô r o si stemê de re lêt órios, taiflrEstrais'
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AS CRÀNOES REALlZAçOES ]NTERNAS OO PARÍIDO

tivêmente na II Conferânciô dê orgênize1, Prêpêrar B pôft1c1pôr ac

ção Reglonal dê Llsboa (!iôÍo).

2. Cuidêr dê3 tarefês lnerBntês à nossa cá1u1a parê a partlciPêçâo
oo II Congreseo do Pêrtido.

A LUTA ENTRE AS DUAS LINHAS

A ]uta entre ês duês flnha§ á o motor pôra ediflcar'à volta do quêI

""-i"ã i."ru" ê luta parê consolidar. e dêê€nvo1vétrüma forte cálura
do Partldo no lvletro.

0 Seerêtárlo dê
céru1ô do l'leLro

Conôe1ção


