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0 cumprlmsôto do P1ôôo Anual da nossa cÉ1u1a êssentá em dols grandês
ôspsetos do nosso trabalho:

. AS TAREFAS INTERNAS

' 1, 0 ÍIovimento dê Estudo

2. A vÍda regulâr de Pêtt1c,o

. AS TARÊFAS DE OiRECÇÃO DA LUTA OE Í,IASSAS

1. o Trabal ho SlndlcêI
2. 0 Trabê1ho Para ô C.Í.

Um aspeq!o tgp!âI'dêcislvo.pqra quê. o nosso trôPêL,tlo aêvoIucíonárlo
\- obtenhô ê*itõ'a t"r a vêr óoni' a atltude de: sadáltamàrad€i é Ao co+ -

Janto da có]u1a face êos Planos. :

- O PIêno Anuqf êcompanhê o VoLume V e êmbos conEtltuêm
pôrtB lntegrônte da noEBê vidê d1áríê.

_ Todo o nosso trêbêIho po1Ítico diárlo á orlentêdo pelo
Plano. A ele dêvêr',los rBcorrÊr d1áriêmentê e êm tqdôs ôs
nos sas reunlôes dêvêmos segul_1o'

Ests ano o rtosso Pôrtldo vãl efectust duô5 gnêndes reallzaqóes:

II Coôferênc16 dô 0rgên1zêQão Rêglonal de Ligboa _ ltlê1o_

II CongreÉso do Partldo - 49 Trimestre -

Est€s môreos hLstóricos do Partido do6 comunÍstas, pêt'ô este êno, de

verâo orlentaa o nosso trab6lho constltulndo para nós duêa metas quêl]
'- to êo conJunto dos obJectlvog do Plêno.

O CIMEI{TO IDEOLOGICO ASSENTA I{O MOVIMEi{TO DE ESTUDO

A Revoluclonarizôção dô c6Iu1a, da suÉ capacidade dirlgente e de umô
correcta cpmblnação êntíê a dlrecçâo coleêtj.vô € a responsêb111dade
lndlvldúê1 ês§entam no MovÍlnento de Estudo do Volume V,obrôs do cama
raclô flao, que constitul a fjlgÍgl3$I3] qr.:anto às quastões lnterna5
dê Pêrt ido e co ns torÉ Ém todas ês reunlõês.

O t4ovloento de EBtudo dêvê sêr êlargado ãs massas, nomêôdôlnente, êos
que adquirÍrô$ o Voluoe v, ds formô a desencadÊêr uma anpla divulga_
ção do môoismo,

A cálula tem por .objeÊtivo edificar nê TAP ô EscoIê í'lôo Í§é-tÚng que
cuidêrá de desehvol,vbi.



Ui4A VIOA REGULÁR DE PARTIDO E A Ig qUISTÃO OA CO

Atêndêr ao interesse colectivo, confiar no Partido e conflêr nês
mós9a5.

Ater_se e subordinêr todâ a êctlvldêde aos ESTATUT0S do Pôrtido,
o que slgnlfica servír ô Revolução e servir-;-Fã;TTão,

A cÉIu-]ô da TAP passôrã ê reunir em ssssão P1ênãa1ô semênêfmente
6's 39I 1g1p.s às 17H nô Seds C o n c e I h 1 ê - 0 1 I v a I s - até ao fim de Abril
altura Ém quB ssrá eleito o Secretô11ôdo da CóLu1ê.

serão feitos balênçoÉ escritos nê ú1ti.mê reunlêo dB cada mês, à Iuz
do PIêno Antlô1 e dos Planos meôsê1s a Ê1ê subordinados,

LEVAR À PRÃTICA AS DECISOES DO III PLEI{UM OO COMITE CENTRAL

ACERCA DA POLÍTICA DAS 3 FACAS

frradicêa do nosso .§elo o estilo de trabêIho 11bera1, lndlvldoa_
lÍsta e pequeno-burguês.

I n s t i t u c t o n a I t z á r ã .Êêltrrra mensal de uma bônca, bêse de apoio pa
ra edlfícar uma forte Editorê d3 Pôrtido, dlvulgando as Obras
dos gfôndes mestres.
Cent rar o noseo t rêbal ho na vendê do Vo lume vj na +eitora de êssl
nantes pôrô as 0brôs Completas de Lenlne IobJectlvor 100].

LôôÇaa em lvlêrÇo a cêmpênha dê âssinantes da Rêvista Teórica cons_
tituindo Ljm plano especÍfico íobjectivor 70),

Consolidar ô rede de distribuiÇào do 0rgão Centrêl lntensifícando
'ê cêmpanhô dê êssinantes e criêndo condições pôrô o 9eu ê1êrgômen
to ( obl Bctlvo: 'l5O Jornêis ),

CONSOLIDAR E ALARGAR A LINHA SII{DICAL LUTÀ-UNIDADE.VITÚRIA

"A questão dê flxar o momento êm que nos encontramos e o trabalho
que fê1ta percorrer é de ume grande importânci6 porque se o fl_
xôrmos dé urna formô justê, todos os camêrêdôs desenvolvenclo traba
tho slndicê1 hã6-de compreendêr que mesmo poÍê ênda! é prectso pã
rar, que pêrê trêtrêlhat e prêc19o dormlr e qúe para êvançôt e prÊ
ci so consolldêr".

Intensificôr o qombôtê ôo revlsionlsmo e
tún1Émo ôpolando o nosso trôbâ1ho nas qu
tê5 dê actual negocíaÇão do ACÍ e opondo
a po1ÍtÍcê do nosso Pdrtido.

Ap1Ícêr con firmezê e justszê ê polÍtica
trêbalhadoras.

a todas as formas de opor-
estôes concretês resultan-
ô es sa pol Ít1ca de trêição

dô Frente Únicê no s6io dos



Consolidar o núeIeo de delegadoE sindlcois dtsclplj nando e dÍrigln
aà toao o seu trabafho co, ii"ta ê alargar o número de delegados
do nosso Partldo ou qu€ se submetôm à l1nha sindical Lots-UnidêdE-
-Vitória,

Existem 7 delegôdos sindicals que são comarad'rs e no campo dá Frente

0nicê um conjunto de 13.

O nosso obi ectivo até ao fim do
com o alargamento corn o fim de
camêrêdas do Partido eleitos e

êno devê comblnêr ô consolidaÇao
vlr ê alarga! Parê 10 o número de
pôra 20 o coniunto organizado no selo

Dêr vida regular ao Eoletlm Sindicô1 Luta-l'lnidôde-Vitórla na sua sd
dô mensal.

Intensificar a pôrticipação nô vida dos Sindícêto5' suâs Assembleias
e Plenár1os de ôelegaoos subordinêndo estÉ trêbalho rEVolucionário
aos plônos das fracaôes gindiceis constituÍdês'

C.T, . APROVEITAR DA VITORIA RELAN AND0 Ur,l TRABÀLH0

Aprende r som os êxitos e revezês da eleiçáô de 2/2/78'

A nossa experiêncla nestê campo é rica e os resultados já obtldos
provam o êpoio de que o nosso P6atldo dlsfruta (pÉEe emborê slguns
erros cometidos I .

I n s t í t u c 1 o n a I i z a r a vida regu IÊr dr Lista concorren!e êt rôvá s de u-
ma reuntão ordiôária por môÀ, nomeür o responsáve1 pela suô direc_
;;":-;;;;;"-;;-piãno !.p""í+i"o pôra o seu trêbdlho que será dirisi
ão p"ru á;ruru, ê quem o responsáver prestará contôs - camarêda

Íomar posição sobre a vlda deste orgão defEndendo o nosso Progrêma'
.p""i"'"4" i no="u .uÍdu em oposição e de uma {ormê. clarêmente demêr

"'uau, "ont.u a po1Ítlca da 1j.stê eleita e no combête ôo revisionls

Criar pcr este mslo
ment o dê nossê trôse

as condlçães nace ssÉri as ô um efectÍvo êlarga-
de apo ío dê môssas.

A TAP E UI'14 DAS 22 GRÀi{DES FÃBRICÂ5 DO CONCELHO DE LOURES

DE EST I LO NOVO

SEM PÀRTIDO I{ÃO HÃ REVOLUÇÃO

- Â nos sa cé1u14 não altêrou
mia face à vlda Pôrt1dárí4,
thla, não part 1c i Pêndo nos
tlndo aos restêntes qLl ad ro s

no essenciôl a sua atltude de autono_
não se I igando à 0rgani zaç ão Conce_

Colectivos do ConceIho, não transmi_
do Concê1ho a sua exPeriôncÍa '


