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ÀPLICÀR O PROGRÁ.MÁ DO PARTI'O,

O PROGR3.I{A DO PANTIDO. DIRIGIR

DOS BÀNCÁNIOS.

GÀNII.A.R OS TRABATqÂDORES BÀIiCÁIIOS ?ARÀ

Â Rr,Ar,rzAÇÃo Do r ooNGRESSO NÀCIoNÀtl

Â Edificâção têo como vla a aplicação do PlograBa ala Revô1ução Denocrá
t ica e Éop.r]ar.
À aplicagão do Pro8laEa deve assenta! na lropaganila e defesa de uI! Go-
veroo Popular e ârna clarivialente táctica ale LLlta contra os gov{llBoê
anti-populares do capital ?rivâilo e aie estadlo.

A luta pel"a aplicação ilo Plogra&a do Pârtido pa6§a taúIétn pela luta da
direcção do Coogresso alos Ttâbalhadores Bancários s realiza! em Novea-
b ro.
0 pêla aprovação nesse Côlrglesso da criâção do Sanco Nacional Úlllco'
Única mêali.ala prática úais inediata ê eficaz lara obstar às BaaoblaÊ ila
aesÂacionatizâção da Banca, beB cotrio pala obstâr à reestruturação que
o Governo planeià contra ôs interesses alos oÍ,e!ários e ilos trabalbado-
!ês, incluindo os trabâ1hadoles bâncários.

DESONVOLÍER COM SúCESSO O MOVII{ENT0 D$ llS[UnO DE SOTCEEVIZÀÇÃ0

NAS NOSSAS TIIEIRÀS

No üor/ieerlto de estudo aleven ser consideraalos corno objectivos po]íticoê:
1. Consolidar e desenvolvei o Partido nos planos.da políticâ, da ideolg
8ia e ala te oria.
2. Forflar JD novo cDntj.nBFnEe de quaclros teóricos.
,. Recrutar uo Irandê núnero ile novos quâdros.

O .,íoviúento de Estudo d.e BoLchevização alâs ôossas fileiras assenta
nas cé1u14ê ale base, teo cono ali!igente o secretárior coBo :nstrume[to
o Volume V das Obras dê i,.ao lsé-!ung.
E clêve laâçar-se corn a f,orça alur0 laio em "Sessôes semanâiÊ de E6tualo
nas cé1ulas de base" e "qui[zenais no Conitó".
Estudar para elevar o oíve1 ideológico das nossas fileiras, estudar pê
râ c!iticâ! e conbater o,evisiônisúo, estudar para aplicar à Revoloção
portugqesa, eis o nótoalo a seglli! no istr.ralo alo llolune V,

llealizêr 4 Escolas uao Tsé-tung Âo sector no alecolrer ôeste ano inte-
graado 100 e1ênrentoB alaÊ massas.

INEE§SIIICIA Elí T0DÀS ÂS !tsEl{TEs E }oMINIOS O COIEÂTE A0 ilEtIsIoNlSMo

E AO OPORTUNIS[iO

PERSÍStIR IrÀ ÀPLTCAÇÃO DÀ ?OLÍÍ]CÀ D0 rREliPu ÚlircA N0 IIIEEBToR l0
MOVÍIIENIIÔ }ÂS MÀSSÀS E NÀ ],ÚfÂ POI,ÍTICA }E CIÁSSES

Cônqlliêtar os trabalbadores bancários seú partialo através da Ere[te
Única para o ?.ograBa ala Revolução lenocrática ê Popula!.



- Combate! o {lesvio Ce I'esquê.rdaI aos que substimam ou Êe opõein à neces-
s iàai1e ile estabelecer aliaÂçaÊ.

- Cor0bate! o iesvi.o .le ,lireita dos que colocam no seio úâ Frente única a
classe olerária a rêbôq[e dia burgLteeia.

- Saber aaloptar uua atitlrale de princípio ê flexÍve1 no estabelecinento dê
política da lrente Úsica, tenalo eú conta as soodições conoretas alê caila
Banc o.

-: Persisti! nâ lrente Única para as eleições ala Direcção do Si§alicato,
CooiêsõeÊ Sindicais, CTs, Delegado6 Sinalicais, Grupos nesportivo6.

5 aorar.r.'ro* E RuFoRÇÀR p's.rÇü.s NOS oRcÃos DE MÁss.As

E O ÀI,.ANGÁ}ÍENTO NÀ 3ÀSE }E MÀSSAS DO PÁRTIDO

Tonar coEo chave o aosso trabalho no Sinaiicato. Reforçar o nosso trâta-
l-ho nas 4 oreanizaçõeÉ ale Bâssas:

- Conissões S indicais
- Conissões de'Iralalhadcres
- crupos lespoltivos
- Coôperativâ dos BancárÍos

- llobilizar todo o Partido para as eleições do nosso Siodicato (1 Abrl1).
- Xfaborar plano específico para a Âossa tarefa central do ponto de vista

alo tlabalho de massâs no 19 trirnestre.
- 0bjectivo central ala nossa canpanha, propagaÂdear o nosso pfograna e6pe

c ífic o para a 3aâca.

- Preparar o Congrêsso alos Bancários.
- Reforçar ê âlargar o Pârtialo no sector.
- oomissões Sindicais: apresentar 1ístas ou fazer com qLre 6ejam elej.tos

camaraalas nossos para os .princitr)ais 10 bancos.

- Comissões ale Trabalhadotes: apresentar listas nos plincipai§ 10 bêgcos.

- Grupos }espoltivos: apl]esentar liEtàs nos lrincilais 10 bâllcos.

- Cooperâtiva: fazer sócios os canaradas e amigos do ?a!tialo, lrepa!a!mo-
-nos para as Iró:ainas eleições,

- Delegados sindicais: consofidar 25 delegados.
Conquistar nais 10 delegados.
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DE EDTFICAÇÀo,DAS CÉLL,,ÀS DE BÂSE

- À batalha alas céluIas de base passa eo prineiro 1ügar pelo EoviEêrlto cle
eBtualo e pelas isessões de estualo,, alo Volllrúe iI das Obras de Uêo Tsé-tura.

- Na batalha das céfulaÉ ale base coDe(iar por consolidâr as cé1[las cujos
secletários fâzera parte do 0omitó de Sectorl
BPÁ, CGD, BBI, lIB?, BTÁ" BPSXI

- À consolidação ideológica assenta na apliaação alo centlafisDo denrocrát;!
co e noB Estatutos do ?artialo,
Na: aplicâção perseverante dos f0 devêres alos niliteEtes comunistas

- À batalha ilas céIulas dle base aleve clllminar no aecrutaÍ0ento de 50 novoê
nilitantes e de 100 novos adelentes.
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7 ELEVAR Â CAPÁCINÀNE POIÍTICÀ E CONSOIIIÀN O COMITÉ IO P.A.RII}O

NO S]ICEOR

- Planeaôento Aoual e "lirecção Unificaala'r,

- Prestar contâs nâ basê dê relatórios.

c)(J urrlrzÀR 0 DEflTNnER As I rÀcÁs DA coNsolr)ÂÇAo D0 ?ÂnrrDo co}üNrsra

- A Editora alo Partialo

- Enraizar a Xditora do Partido no sector avançado dlos trabalhêdorês ban
cários.

- Constituir üoa base nínima ale 1OO assinaturas ?ara a Revi§ta Teórica
do ?artido.

- útilizar o Ór$ão Central colro oma faca da con§ofialação 1deológicâ
ilas nc,sÊas olganizaçõês partldárias.

- Garanti! o tr)agaDento i]1tegral alo iorúâ1 toilâs as s egunilês -fê irês
e alêrgar a rede para 2r0 jorna-Ls.

- Consolidar â banca ala CGD e criar as bancas ala R,do Oulo e D.de ?alee1a.

Y .spor-A.n o nESdN v o Lv lI\ir:,NTo Dos I iEros ai. corsor1-0.0.çÃo oRcÁuTzATTvÂ

Às lelegaçôes - tipografia Reglonal - as tr'inânças do ?artido

- C[oprir o plano ale segl.1rança à Sêde Regional.

- Airnento geral alas quotas apartir ale Fevereiro en toalâs as cé1u1as. Teq
do coúo critério mínimo um dia ale vencioênto.
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ACT]VA.\IENTE A ] ASSEI,.BLi.I.A D} OBCA}JZAÇÃO COMI.ITÍSTÀ DOS BANCÁ-

RIOS À REÀIIZNN NOS }IÁS 29 E 
'O 'E 
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14._ / / r{osrrlz.A.R o pÁRTrno No sECTon p.ABA Á rr coNIERENCTA REGToNÀr,

| 2 n**rrrr*E* FoRçÀ No rr coNcRrsso Do pcp?

/3 *"oro" coM Frar\[EzÀ A Lr]qÀ ENTRE.AS DUAS J,rNHÀs pBr,A
EDIFICÁÇÃO !O PARTI}o Co]II.IJNIsTÀ

o sêcretário ala oxgâoização
Coounista alos Bancá!i.os

Carlos


