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I
DIVULGAR E ÁPLICAR O PROGRAI.iA DO PÂRTIOO

í _ A divulgação do Progrêmô do partido e ê suô ôpficação assenta na
prrop6EândA s de+esa de un Eoverno popular, no combête ôo ÉÉrt.a -,ientarlsmo e nê democraciô burgueEa, na organização ê dÍrêcçáodê
lutê do pro leta.Í ado nê coôquiEtô do poder poIÍtico.

_ A divulgêção do Progrêma e ô carnpênhê - Só os trabêIhêdores po -
dem vencer ê crise- ôssentê nê capêcidêde polÍtlca dÉ dirBcção dôs
mô,!6as e nêppeaspectivô da Ç.8 qLnIqu Êr 'conquista obtidô não pode sEr
conso l idêdô sem o ôvênço da revotugão,

A ôp11cêgáo do programê passa
progrômê dô Revoluçáo 0emo c ré t
dos rBvisloni stês,

2 - O' CONTROLO OPfRÁR1O

_ A êp1icação e dlvulgaÇão do Controlo Operár1o sobre ô círcu1ação
dês mercôdof1as, vêi pêrmÍtir aos trabaJiêdores, aperceberem:_;e
dô explorêção ê que estêÊr sujeitos, 'B àd- nEeessldade da tranjfor
naçao düs re-tôcÇ6es de produÇ;o exlstenrds.

operár1o ao sector vai permitír que ô dB -
, do açambêrcamento, e ô luta contrê ê cê-
t€r o seu plenp éxlto.

Consolldar a semanê lnglEsô, lutar pela
40 hoaôs, reivlndjcação fundanental para
n'J m uniLo cêJd rl,

Combétéa o hoaãrio diverslficado, formê
consegue obter Lria n]êíor exp 1orêÇão côm
thadores.

4. AS DE S I NTE RVE NCI O NADA S

0iriglr ô lutê contrô as. desintervenÇões, na base das consequônc1
as que daí êdvém,i-aumento brutal do .itmc. de trabalho, desempre:
go mêss1ço de trôbalhadorÊs e a destrú1ção dos órgãos de classe-_ a recuperação por parte do gaande cêpltaI.
Di.rígir a lutê contra os seus principêis rÉsponsÉveÍs, os gover-
nos dê burgueslê, e os rêvlslonistaq, q!e sB tornâran em n.evos pô
troes,

Aplicação do controlo
aun cia dê expeculação
rêst1ê de vlda possêm

..:rl l;1
HORÁRIO OE TRABALHo

necessatiam€nte po! contrapor o
ica Popu lar ao programa de trê1Ção

imposlÇão do horário dêe
uni.a os trêbêlhàdores

pelê qüal o eapitêlistê
um mesÍro númefo de trêbê

_ 01rlgir o 1!ta contra os patrôe
das ênt1-opsrárí ôs dos governos
flzsr€ÍIl, e gue nÊo cumprem mds
6ô0 êÊ mBdldás rB6ccloná11ês do

s quÊ voltêram nô
do copÍta1, e daà

J rJ aaaêm êuDprlr, o
grande cêpita1

basê dês medl
promss sas quÊ
que cumprBm

co ilt ro 1o operá0efsnder ê nacionalizêção dês empreBas, êp1icêr o
rio.



5 . A FRENTE ÚNICA

_ AplleaD ê po1ítica de FrentB Única tendo em conta cada situêção'

- ApIicêr ô polÍticê de Frente Únlcê parê o êlargêmento da nossa
1nf1uênciê ê direcÇão sobre as mês§ôs.

- Apllear ê politlcê de Frênts Ún1ca, adoptando uma actltude de
princlplo - um prograúê - estabelêcer uma. clarô dêmêrcêção entre
nós e o ininrigo.

- Âp11car ô polÍt1c.a de F!ente ún1ca.
Combater. o desvio de esquÊrdê, que substlmô e se oPoem a necessl
dade de êi1ênqas, adoptam o ponto de vista dogmático, fqce à FrÇfi

te,
Combater o desvio de direitê que §ubstima ô necsssidade dê Iutô'
dsntro dê Frente, na 11gação às mêssas, e que colocam dê-sta for_
mê o proletôrledo ê rBboque dô burgueslê.

_ Apl1cêr correctamEnte a poLÍt1cá ds Frsnte Únlca adoptôndo uma ô

titr.rde de prlnclpj.o e flexivel no estêbeLecirÔento da Frente - tei
prÍnc1pios,

II
INTENSIFICÂR O COIíBATE AO REVISIONISI'iO E AO OPORTUNISi{O

1_ Nos domlnlos da po1Ítica, da idêologiê ê dê organlzêção'

_ Oesmascarôr a sua politjca de duôs cara6, ut11izêndo o método da
êrgumentação nê Dôse dê exenpl!.cação prát.ica.

- Contrôpor a ideologlô do marxismo-leninisrlo ê do maojsmo, à ldeo
logia revlsloni"tu - orÀonÀi.ur a sua função hist6ricô'

- Contrêpor o progrêmê da Revolução Democrátlcê Popular ao progra-
md dê trêição do revísÍonIsmo.

2 - Intensificar o combate na frente sindlcê1 e desPortivô e recreê_
tlvô, e órgãos de môss€9 - Comissões de Trabê1hêdorBs '

III
CONSOLIDAR E DESEI{VOLVER O COt.'IITÉ DO COMÉRCIO

1 - Elevar o nÍve1 idêo1ógÍco, ê capacj.dêde PolitÍcê e org;nlcê - con

so11dE. o Comi!6.

- 0 llovimento de EstucÍo parê a cÔftso11dêção É d€setlvol\'/1mento do'
Comité tem como meio o Volume V dêE 0brês rscolhldêB do camara'::_'
dê IÍao Tsé-tung,



_ A consolioêção ideológ1cê do Co-1té do comáÍcio dssentê nece99à-
!j.êmente nâ aplicôção ào centralismo democrático e na obgervân -
c1a dos EstatutoÉ do Partldo.

2. ESTILO OE IRABALHO

_ Combêter ê bu.ocracia, a anôrquia, a lndlsciplinê, lntBnslflcêr
o e spi rlto dÊ Partldo.

_ Cumpria os 10 Devêres do t'lilitónte consignôdos nos Estatútos do
Pêrtido,

_ Combête r o sectarlsmo,
Aplicar ô llnha-de_ mêssôs do Partldo, reforÇar ê 11gação às môs
sas e êos seus órgãos, ap 11cêndo a po liticê dB Frente Ünica.

3. PRESTAR CONTAS

_ Instituir os re1âtórlos trlmestrais.
- Instltuir o rBlêtórÍo mênsaL de reesltas e despesas.

4 . ALARGAIV]ENTO OAS F]LElRAS PARTIOÁRIAS.

- Rêcfutar 6 novos membros.

5 _ Reóllzar coLectivos trlmestrêis, com o flm de êlargamento do-Co_
mité, e d€stê +ormô obter umê melhor cêpacldade de lntarvBnçêo e

olrecção dês lutas.

IV
,EDIFICAçÃO OAS CÉLULAS DE BASE E A SUA CONSOLIOAçÃO

1_ Edlficaçáo dês cé1u1as de base, e a sua consolldaçào, é a sua
consolidação ideológica.

- consolidêr as có1u1as exlstentes êtravés do seu re-forço ideológi
co.

- UtiLi2êr como mê1o o Volume V dôs 0brês Escolhidas do ôêmaradô
l'1ao '1 sé-tJng.

- A sua consolidaÇão passa pe1ê cêpacldadE Ce direcção.das môssas,
!lganoo a teoria à práttca.

2 - Ter como objectlvo:

crlaa céluIas nôs grêôdss empreôaB _



IANALG0 - Sup. IÍ0DEL0 - REGISC0NTA
,.,j

- Eduêrdo iaêrtiirs. '

- Brãs & Brás - CHIADO. POLUX

- EÍlifi cêr o sSecretariados

- Editores e Llvreiros.
- Rêtê1Àistô.
- Túbos e A9o.
- Suparmêrcados.

do Sector

v

't- EO1f1Cêr ê T rACÇêO 51nO1Cê1.

A edí licêção dô frdcçêo Slndicdl e o seu trêDêlno regular, são o

factor declsivo na conqú1stê da direcção dôs massas.

A edtficôção oa Fracção SindícaI E -d sJê consolitlaçêo, é a conso
I idação ideológic6.
Na questão interna enpunhêr o estudo do Volume V das 0bras Esco_
rÀiiu" o" I'1ao Tsé-tung ou.u -u ,"ÀnsoriJação 1d:eaIóg1;a, poi{ticu
e orgânica.
Nê questão sxtêrnê divulgar É êp11car o progrôma seguindo o prln
ciplo de ter ê ínlc1ôtivô, ou sêr ser a dlrecção, estar em intlma
ligação às massês e êos seus problemês concrelos.

lntens!flcar a luta contra o revlgionismo, ôp11cêr o progr6ma dô
Linha slndicê1 contrapondo_o ao progrêmô dê traição dos revlsio_
n1st6s.

Lutar pe1ê apllcôÇão da politicEi,de FrBnte Únlcô como factor de-
cislvo odra o alarsamBnto dE bàsJ de raêsas.da llnha slnd-lcê1 e

parê a canqul-dta dã p o s I ç õ e s ' É c s ' o r g ã o s e dÍrecção das 1Útês'

2 - Oe 1e gêd o.s sindícals.

Consolidar os já existe.tês pêrê o-avênço do nosêo
rê ê conqul'9tê de poslções ros orgàos dê massas.

0up11cêr o número de dêlegados sindicals.
0bl êct1vo: 15 0e 1e gados sindÍcais.

trat alho e pa

3 - Inlciêra_ 1utê pela ímposlÇão de novos e.statutos para o

.los trabBlnadores do Corérc1o.

- Ap l icar ô polÍtíca de Fre n te Únl cê, sêber êdoPt ar Úma

prlnciplo e f1ex1vel no Éstôbelecimento dê FrÊnte'

- Lênçêmerlto do boletlm da llnha sl.1dlcô1.

Sindícato

ôtit ude, de



DASC RCiOS MA9SAS

qr.1:,ilraAa.-

ConsoliCôr e âFrofun.lsr' c :rabalho dosÊnvolvido no campo da csn_
tratâção e hor:lrir] de trabalho.

Lutar pôr conquiste!' posições ê nÍve1 de órgãos 1igêdos ô Bstôs
lut--.

Paaticipêr ncsteE órgãos para cbier a d:LrooÇ',o e desmêscarôr a

po'.ititr, '_ ::di.c;r ca rrir ccão.

Nàc oarrri-nar em ouôlquer órgão em quÉ não hajô as condlçôes de
a':i .irêç"o rlô rcasB politiLa êutdnornà, seguir a politlcô de êtacar
de fora, e se necr:ss!rio críar õrgãos Parale'os que sê Possôm
sabrepoa aos or!ãcs contrclados pelos revlsi3nistês'

Un:r e úfEarizar as mess3s nos seus órgãos próp11cs' Encontr6r u

ma a1içr,rãti,.'r, .ie organi,zaçâo autónoma.para ê c1ês6e, sêndo qÚe

as c.niiçôos 5,ollticas o exijêm, isto ó, na r'edida-em que o§ or-
gãos ax ::en':r-. ie cncori';rêr lsolados devído à po1Ítica de con -
trc re a i'€estí'u:uraÇão s c -- I 3 I - f a s c 1 s t a .

llni: Ê ca;.:tr:za as aassaÍl n'r defese dos se!s lntere§ses lmedia
tos _ a 1u:: ecr,nómica^Â 1L-3 económicê é un meic importente pê-
ra a ligar;i::r rl! Pd.tiCo às massas.

D centi 3 dF 1i. iui. :crá Lltr irrediêto o 1ccê1 de trabâ1ho, em vlr
tuce dã ii'.:'ç:o d. rcv..:sionismo à3 lLltas sectorlêis.

CE ir Ti:l! SLICTIL- lil'i ilr',31,1-HA00RES BO COtiÉRC10

CciLi_ulsi;'r' pr,:içõe,r Ê: i]:ive1 de órgãos desportivos ? recreativos'

l-utri' nDle conq!:i!riia de pcslções na direcção e forrração dos nÍ -
clecs despor''41\,o3 à nivarl ,lc en'presa,

l-eva: a::e;t. ur,r:r e:lcuasio, c!'m! T,'13io d': ,nob:.1lzaçÉo e apoio à

1l.nhê c_.iiica1, ê ao seu t!'abalho neste trêrírpo.

Lilnçam: i-o rlc uma câmpenl a de 'ócios para o csntro.

-t!:!Lr-sj1'!n--0.._,r- rjs.i!11!!"1 I
aon:r1:.i3. ai Irosiçôes lutar por eonquistêr posiçõe$ nestes ór
eão:.

Ini.iar o j.talralho a n- e1 rlô Jüventude
mísrão C. ,'!ven';uda do ,inClcato

comb at er a )Beudo-co_



VII
ORGÃO cE TRAL

1 _ lluclar de atltudê face ao órgão cêntral - lutar pelo p6gamento ín
tegral.

2 _ A1êrgêr a rede do Luta Populôr até ao fim do ano parâ 100 jornêls
_ ter como obJ ectivo as asSinatúras.
Efectuôr a vênd ô milltantÊ.

YIII
MOVIMENIO DE ESTUDO

Efectúar reunião quinzenat extrôordlná11ê do Comltó.

- Ter como obJêctlvo a formação de uma Escola l'16o Tsé_tung.

- Íê! como ponto de paitida para esta luta o Centro Social.

IX

Dêfeôder ê Rêvista Teórlcô, enraizá-1a no sêctor av€nçado dos
trÊba t hadores do Comórcio,

- 20 Asslnêturôs de lmedldto ê 60 até ao f1m do êno.

x

PôrtlclpGr actÍvêmente na II Conferênciê da 0rganizáção Regionê1
dê Lisboê.

XI

Pêrti-clpôr actlvsmente no II conBrês9o do Pêrt1do, marco hlstó_
rico dô nossô actl.vídadê, ponto de pêrtldê pêrê novês vit6rlas'

XII

Travar ê 1utê entae ês duas 1Ínhas, nê defesa da llnha geral re_
voluclonári.a do Pêrt1do.
Travôr s luta entre as duas linhas pela êp1icação do P1êno Anual'

0 Secretário
Henrique


