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CONSOLIDAR E DESENVOLVER O PÂRTIOO COMUNISTA IIOS TLP

Ap6s mais um ario de duras 1utôs, o no6so Pôrtido êl êrgol] a
sua influêncía nôs TLP-Llsbo6 dentro ds ofenslva gerô1 definlda pê1o
Congrerso da Fundôqêo e pelos I ê IÍ Plenum do ComÍté Central.

O ano ds 1977 encerrou-se côm ê realização dê I Assemblêi6 dê
CéluLa dos TLPlLLsboê, ondê foi felto um balênço das v1tórí3r ê dog
elros e lnsuflclênc1ôs da cé1u1ê, mas que no oblectlvo da luta en _

tre as d,r6s 11nhss ê I Asssmbleta dê gé1u1ô dos ÍLP náô chegou Ê sb_
tÊr os seus obJêctivos, pols o oportunlsta Jorge e a 9ua 11nhê dÉ cê
pÍtu1ôÇão não for6n combatidos nêm desmêscêrôdos.

É nessB ssntido qúe ê orlentôção gerê1 do P1ôno Anual dê ReglÁo
"eonsol1dôr e desenvofver unô fort; orgênl.zação" é umê orÍÊntôÇão p=r
ciosô pêrs o nosso trêbalho nos ÍLP, porque êLa 1rá peanltlt quê ê
nossê cáIu1s se consolide e êd1f1que e permitê, ê1nda, quê ê luta en
tre ês duôs 11nha6 no 5eÍo da luts dô6 massô5 e do,nosso Pôrtldo sê
trêve de forma correcta.

OBTÊR I,]AIS VlTORIAS PAFA A CLASSE OPER,qRIA E PARA O PARTIDO:

I
APLICAR O PROGRAI.IA DO PÀRTIDO

A DIRECçAO DAS LUT AS

1' Â luta da PiBVidênciê, contra o decreta 784/75, ê o controlo dog
dinhel ros dê
tô trábê1ho
ta.

2- UpOf o
da burguesía
fêitos pe 1ô burguesl€

é continuôt com o correc
revi sloni staê neBta 1Í

nas co ndigôes actuê1s, eó através
dos t rêbêthêdo.E s se podê conaê_

rsestrúturaçõês ê fusóes
parê rêpudi6r oE P l anos

Prevldànclô pê1oB trabêl.hadores
de desmascaramênto da trê1Ção dos

flob111zar os trêba thêdore s que
de umô durô lutê a unindo a mêiorl,ô
gu 1r ê obter a vítórla.

nos seus gêbinetês.
Denuncj.ar ôo povo oomo a burguesla resolve ês

t êndo ês taxês tB ]efónl§as, abatsndo asslm sobre o
a sua má Eestão vlcios e corrupção.

Dênunclar e luta-r êontra a vendê dê nogsê r€de têlefón1cê aog
mô1s vôrlsdos sLstemas telefónlcos êstrangelros, por pôrte dos govêr
nos submlssos 6o lri,pêr1êlismo s ao socía1:ÍmperialÍsmo.

Cont 1nú!r a 1ntênslficar as denuíeias êo povo dê que a cu 1pô do
mau servlço telef6nico cabe únicê e êxc1usl,.vÊments ao Govelno, suas
admlhigtraçô€s É suaB e8trutLlras buroErát1cêe e náo aos ttôbalhado .
res da empresê eúê tsmbém êão vltimôs do mesmo sLstema cEpitêlistê'

Contlnuar a 1.utar pelo cumprlmento do plano dê controlê opBrá -
11ô noB TLP.

9UêS CrlSe6 ôUmen
povo trabôlhêdor
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3- Éuqão CrT/TLP, deve-se con!Lnuêr 61utàr Parê tÍlpêd1r
io dts burguesi. parê ô fus€o t-llllLP.

o plô-

Fêzer um l'lanlfesto ôos trêbêlhadores dos CTT/TLP quê dsvê 9er
assÍnado por trab6lhêdores democratas dês 2 empresôs ê que contenha
a nossa posÍçào scbre ê fusão CTTlÍLP.

4- Cnnsr,êsso dos Trêbô1hôdores daÉ TelecomunicaÇões, contlnu6f ê

lutar pela reê1izêÇáo do Congresso.

terêtnôG fôzer umê amola propagêndê e agitêção no 5ê1o do5 trô-
balhêdôres dês Telecomunicaçôes para os mobilizôr parÊ Ô Congrê3so,
que se devê reallzôr até fins de Junho de '1978.

criar no sÉ1o do Secrêtarlado provisóalo do Congrêsso, um Bolê
tim lnfoamôtlvo do Congres€o que §êJô di.stribul-do amplamênte pê1os
trêbslhadêaes das vãrÍas empresês das T e I e c o m u n i c ê ç õ e s .

Lutêr pela 4ea11zação do lII Encontro das Telecomuntceções até
flns dô prlmeirê quínzena de Plênço que dêvê ter umô êmp1a particlpô
ção das massas pol s ó hestê € nco ntro que sê deve Bprova,' o Regu Iê _

mento oôra o Conqresso,

E AO OP ORTUN I5I'10

II
PERSISÍIR NO COMBAÍE AO RTVISIOI{ISI4O

1_ 0 combête ao revlsionlsmo e êo oportunlsmo deve ser feito nas
várias frentes de 1utê, com a aplicêÇêo e divulgaçêo do prograÍno ge

rê1 e êspeclflco do Partldo.

2- Lutar contra ô ideologla revlsLonlsta em todos os domlnios '

3_ Lutat êontra a d1Í'ecção do Sindlcato dos -Íelefonlstas êté êo
seu êscorraÇamento.

4- Lutar também até ao seu esco116çêmento contrô os reviêlonistêÊ
alndê acoltôdos no grupo desportivo dos TLP.

I

APLICAçÃO DA POLÍTICA DE FRENTE ÚNICA

1' Continuar a êp11cêr a polltlca dÉ Frentre Únlca cam os quadros
doe ÍLP nê qu e stão dô ree st ru turaçào e fu 9ão CTT/TLP.

2- contlnúar ô aplicar a po1ítlca de Frente onlca no Srupo despor
tivo dos TLP como formê de isolar e de êfastêr os oPortunistas e os
rBvlsionlstas.

3- Apllcar ê po1Ítica dÊ FrentÊ ÚnÍcê noutrôs lutôs de mêssas e

noutrôs órgãos, tendo o progrêmâ geral ê .'àsÊércif ico do Pêatido como a

sua base EáIidê.

4' Deve_se ap11cêr também a polítlca de Frente Únlca pôrê o escor
rêçamento dos revlsíonista§ do Slndlcato dos Te1êfonistês '
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0 0vIiltENTO DE ESTUDO NA BASE DO VOLUI'IE V

Sendo o l'lovimento de Estudo ê bêse para a consolldaÇão dês nossas
f1l elrêB dêve - se reô11zar:

1- Reunlão semanal de estudo dê cólu1ê, ãs quiôtas felras, à3 18 ê

30 nê sedê Reglonal - a comêçar no d:a 16 de Fêverêlro'

2' Rsunião quinzenê1 de estudô do Secretaríado às segundôs fei'as
àB 20 horês.

3- As reuniães de eetudo devêm Eer dlrlgldas pelo Seôretá11o dê oÉ
1u 1ê.

4' Reallzar 4 Escolas l'1so Tsó-tung nos ÍLP comêçêndo ê primê1rê no
grupo dêsportivo dos TLP tendo como objsctlvo o sàu lnicío nê Prlmei
rê quinzena de l'4arÇo.

! 5_ Fazêr 20 novos rEcrutâmentos na bê5e do Í'lovlmEnto de Estudo.

v

AS 3 FACAS DO PARTIDO

O LUTA POPULAR

1_ Consolldar os 220 J ornôí s que são vendidos ôctuêlmente.

2- Contlnuar a cumprir com o pagêmento lntegrê1.

3_ Alargar ê rede ê 350 jornels.

4- Envlar rBgulôrmente notlcias ao nosso órgão centrê1-

5- Fêzer campanha de êsslnêntes do órgão centrê1,

A E DITORA DO PARTIDO

1_ Preparôr e arranJar condlçôes pôrô a vênda e difúsâo das obras

A REVT STA TEÚRÍCA

a' ArranJ ar 150 assinantes.

VI

PROPAGAIIDA

A propegandà como sendo umê dô6 arna6 de combêtê êo revlsLonls
mo e Eo oportuhlsmo.

1' Çontinuar com a regular salda do Telgfone vqrfirelho mê5 deve-
_se ligar mals às óêssas, publiÇêndo mals artígos dos trôbêlhadorês,
fêzendo também entrevistes e lnquáritos nos locais de taôba1ho,



2- Regularlzôr a saÍda do boletl,m Êlndical 'LUTA-UNIDADÊ-vITÓRÍA'
e fazêa tambóm sair comunicados da 1ínha sindlcâ1 cúmo sendo lmpor-
tentissims para a ieconqulstê do Sindicato dos Telêfonistas e parê
conqulstar delegados slndliÉts de outros Sindicêtos êxlstentes na
empresa t

3_ FazÊr jornals murals óos loca13 de trêbê1ho contEndo o jornê1 e

artl gos da luta das massês.

4- Preparai ô reê1lzação de comlô10s, co1óqur'os, ê sesEõss de es _

c l arê clmento do nossô Partido.

5- Fazer u Írr comunLcado mênsa1 facê à sltuação po1Ít1ca,

VII
c0NQUrsÍAR E RTFORçAR POSIç0ES N0S 0RCÃoS 0E i{ASSAS

TRABÂLHO S I NDl CAL

1- No Slnd:cato dos TêlefonlEtas ter c;mo objectlvo principal a êx
pulsão dos soclê1-fascistas do Slndlcôto.

2- Consolidar os delegêdos s1ndlcôis existent€E foamêndo um forte
núc1êo dindlcal _ ter tanlbém como obiectlvo êtinglr os 25 del.egados
91ndícêls.

3- Íer coÍro preparação párê a quedê da dlrecçáo do Slndicato dos
ÍelefoniÊtas a ABsêmbleiê dê êpredentagáo do Relató11o e Cootês do
ano de 1977.

4- Fôzer umÊ êmp1a propêganda destê Assembleia.

5_ oenunciar ê Direcçãô do Slndicato sobre a suê ôctuação na Pae-
vidên cl a, pols faz parie do fantoche Secrêt êr1êdo de "Luta".

6_ Impôr o Projecto ds Est6tutos ôpresentados petê 11nha sindlcôl
Luta-UnÍdadê-Vltór1a pare o Slnclicêto dos TeLefonlstês.
7- Paepêrôr um novo proJecto de ACT as§1nado pêlos nosso§ dBlEga
dos slndi.câ1s.

8- CD.rigil o desvio, êté agora pratlcêdo na nossa cá1u14 de se
debruçar só sobre o Sindicêto dos Telefonlsta§, desprezêndo os oú -
tros Slndicatos da empresê, Paocuraa êIegtr delegêdos slndícal5 sob
ê nossô lnfluêôcia nos Sindicatos.dê empresê.

9- Elaboaôa um projêcto de reê6truturaÇão sindicôI nê nossô emprê-
sa, no sêItldo de uma melhôr, org,anÍzação slndical.

Ú OI,lISS ÁO OE TRABALHADORES

1_ Como mêd{dês prlnclpalE a cT, deve ter a questáo da Previdênci+
sstsr ater\tô ê todos os êtêquss do lnlmlgo B estar proríta a mob111-
zêr os trâbalhadorês oara ê 1uta.



2- Íer uma poslção .f iroe e correcta sobre ê
ê fusão CTT/TLP.

3- 0s membros da CT dêvem-se nanter 11gôdos
de trêba tho. Fazendo constantê5 p1ênáai.os nos
brB ê êctlvidêde dê C1,

4' Crlêr coodições pêra que a CT 58 reforcê
sua constltuiqão como no ô1argômento dos grupo

5

re est ru turêção dos TLP

às masses nos locals
l.ocêiB d€ trêba1ho so-

e alargue, não só nê
s de ôpoio.

GRUPO DESPORTIVO

1' No grupo dBsportlvo dos TLP devemos reforçar ê nossa direcção e
dêsmô9côrêr e ôorrer com o festo dos revisionlstas que êinda lá se
sncontrêm, toanêndo o g.upo desportlvo num ôutêntico órgão de massas.

?- Contínuêr a lutai pela direcção do bolêtíln do grúpo desportivo.

3_ AvEnçôa rápidêmente com a novê sedê do grupo dssportlvo.
COOPERATIVA CTTlTLP

1- Eloborêr um p1êno pôra ê cooperêtlva pondo têmbém os cêmà!adas
dos CTT ê par do nosê6 trêbôlho, paia que el.es possam êvônqôr t6mbám
neste cêmpo.

2- Paaa o avênço do trêbô1ho, para. a cri ação dê coopsratlva CTTl
/ÍLP devemos criar um grúpo de êpo1o formêdo não só For camôrêdÊs nos
sos como por trébâl.hadôaes hanestos e ddmacrôtas,r..

VIII
A EDI FICAçÃO DAS SUB-CEtULAS

1' A bêta1ha da edlflcação das sub-cé1u1as passe ênr primêÍro 1ugêrpelo estudo.

2- A organlzação dôs TLP deve. comBçêr por organlzêr e eonsolldar
ês segulhtes sub-eé1u1as I Av. Afonso -aostô, Trindads, Cêmpo peqúêno,
Construqão-Estrelô, Nortê, V. !',loy+r. sub-célu1a do grupo desportlvo ê
sub-cé1u1ê dê cT - ôúc1eo dÍndlcát-,

3- As sub-cé1ú1as devem ter umô vlda regú1ôr de , pôrtl.dô, devendoreunlr uma vez por semêna,

4- Â célu1ô do Pêrtldo nos TLp dêve fazer a sus AssenbleÍô na ú1-tlma quintÊ-feirE dÉ cêdê mês na !S!§_E9EL!Ij:!.
5- 0 Sêcretarlado executivo dêvê reunir todas ês senanas às quar-
tês _le1ras.



IX
AS FI AI{çAS DO PART I DO

1' Iodos o9 mÍlitantes e ôderentes quê pôgam quotê devBm fêzê-1o
ôtá êo dia 30 dê cêda mês ao responsáve1 dôs finançês dê célu1ê,

2 - Aumento gÊral dês qúotàs ô pôrtlr ds FevereÍro tendo como crl
tório oÍnimo um diê de salár1o (exceptuêndo casos ercepcionêís oã
quais, deverão ser aôa1isêdos, discutiqlos Ê decldldos pela có1ulê),

x

SEGURANÇA À SEDE RE G I ONAL

1' A cé1u1ê dos TLP deve fêzer segurônça à Sede Regioôa], tendo
egtô têrefô como umê têrefê lmportante,

2 - Havendo nê safa uma escalê nominêL da segurança,

3 - Ter a sêlô dos ÍLP - Arrumêdê de maneirê a ser o espelho dos

4 ' Hôvendo mobilização da célula dos TLP 1 dia por mês pôrá ê1im
psza dô sê1a dos TLP,

xi
TAREFAS MILITANTES PARA O ANO DE 'I978

1 ' Prepêrôr êctivêmente o I Colect:vo dos Qr.tôdros e Activistag
dos 0rgão s de môssas da Reglão de Lisboa

2 - Prepêrêr êctlvamBnte ô II ConferáncÍa cta 0rgên1zêção Êeglonal
de Llsboê,

3 - Prepêrar actlvam€nte o fI CongrBEso do Partldo.

' xil
TRAVAR A LUÍA ENTRE AS OUAS LII{HA5

- Levar até ao fim o dêsÍnêscaaêmento do oportunlstê JorgB.

_ Travar a Iutê entie ô6 duas Ilnhês pela aplicêção do Plêno Ahuô1.

0 SBciet ário dos TLP
Faanclsco


