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i'Na êlaboração da planificação a 1on8o l)razo coubaLer os dÔis 
'lesvio6, 

o

da arlicaçãõ mecânisa e dogàática do PLeno Ànua1 e o da 49§99q!leli9g§99.

" aã-ããlãããi-" ir'rt-Elesses particulares acina alos interes§ê§ do conirotô"
(1p?lano Tri est.â1 - Coúité Âe8ionâ1 de Lisboa)

"À nosÉa orientação ó fazer a planificação geral e toÔar as disposições q
prolriaalas. ilm toalos os nossoê paoble&as, qLrer se trate de cerêaisr'lê ca-
laúidades oaturaiê, alo emprego, ala ealucação, alos intelectLrai§, 

'la 
frente

uoiala de todas a" iorças patrióticas, do probler}a clas Einoriaê Aâcionâis
ou ile qualquer outra óoisa, dlêveÍnos lartir seúpre alo princípio dá PlanifÀ
cação geral que tome êE consideraçãô a totalidade do Povo ê alever0os tomar
B§ oealidaB aalequadaE à 1uz dâs posslbÍlidades coatcretas ero caala BoEento
e 1lr8ar, unoa vez con§!r]taalos oe interessados,r'

(Íorünm v, página dB6)

?a!â !êalizar con aucesso a tarefa da planificá:9ão aÂuâ1 para o sec-
tor iloê Aalmini st rat ivo s ala !Íarlnha trtrercante Àelonavegação e Pesca, estaa
são aluas orieotâções que dêvein ser aplicâôas, à ll1z do Plano Ânua1 Pâra
toda a Região de Lisboa e através da anáfisê ala situação ila luta ale clas-
ses, alo estaalo ala organÍzação no 6ecto!, alo caoinho que é preciso pe-rcÔa_
re!, alos objectivos ê alos neios lara âlcançá-loÉ.

Cueprla coú êrcito a planiflcação aolral no sector é antes ale úais pre
caveroo-Àos do suljectlviãno, apliàar o oétoalo malxista-lelinista na aná-
l1se da Éituâção cóncreta e na àefinl.ção da táctica, ala luta e dos Déto-
dos de trabalúo e de alirecção polítlca aalequaala à realidade, isto é, aqui
1o que pêr[titirá conbater e resolver os noEsog probleúas específicos, sen
o que aão será loêsível seguir e apllcar o seguÍnte princípio:

I'se se fala alur0 Bovinento Bocial, oG verdaaleiÍos dlirigentêE revolücioná-
lios alevem não s6 ser capazês ale eorllgir os erros exiêtentes nas êuas i-
aleiâ§, teorias, plaÀos e lroJeqtos, como se disse anteriormelrte, úas ainda'
por ocasião ala passagem deÊse DloceEÉo obiectÍvo dêteÉninâdo ale u.m grau a

o[tro alo seu ale s envolvillent o , tornar-se, a si próprlos e a toalos oê aleúais
participarltes ala Revolução, àapazes de seguir êsÊa lassâ8êm no seu conhe_
cinênto subjêctivo, isto é, chegar ê fazer correslonder as novas talêfâs
levolucionárlâs, os Âovos planos Ôe trabalho, à§ novas úodificações surgi
das aa'situagão. Nuro peliodo levoluciooáiio, a Eituação l0oilifica-ee Euj.to
rapiilaEente; se a consciêncla dos revolucionários não chega a seguit con
4apidez tàis úodificações, eêtes são iúpotentes para conduzir a Revolução
a vltor1a. "

(voLurE v, página !20)

Cün?rj-r coE êxito a p1a&ificêção nô secto! irnplica dessâ forBa q&e aa
conclusões, retilaalas da análisê da situação especÍfica no sector, ôa aPrg
ciação do estâclô da organizaqão e das nossas fileilas e dos balanços rêa]i
zailos, permitam 1)ê!spectivar colrectaúente ag nossas tarefasr teodo cooo
obiectivos dêseovolver os aspecto,Ê positivos e Éabe! quai6 os úeíoÉ e os
instrunentos para combatet ê ç]iEinar os âspectos nêSativo§.

Estas questões meleceran a atênção ale vÍirias !el]niõe§ no §ector ê do
Í Co1êctivo de quaalros, a6 quais apaofundaram ao longo alo balanço anual -e
en tô!§o aia orientação geral- para ó ?lano ae 19?8r a aaáIiEê ala +plicação
ila di!êcAão política e orga!1izêtiva do no§so trabalho, a veralaile ê o elfo'
os aYâlrços e os recuoa, as vitróliâs e os revezeÉ.



lesta illscqsÊão,êIn torno dô balanço anual C,e 197'l e da plânificação a-
nual pala 1!JB, é possíve1 retira! es segllintes cooclusõesi
1. Q,*e a nosêa actividade se caracterizou por altos e baixos, Âela iEperea

alo o aspecto da i!!egu1aÍidade;
2. Que ooale a direcção política do Partido se ap]icoLl de forna coEêgts se

'obtiveraú vitórias e onale e1a abandono11 o seo papel se obtiveran aler-
rotas;

4.

5.

1. que na origen alos elroÊ, alos alesvios e das delfotâs está ô baÍxo nível
ideológico e político da direcção, na qual o indivialualisBo substitLli11
frequenteúeote a prátj.ca Aa direcção cofectivai a conciliação, a prática
ala luta elrtre as alllas linhas; a indisciplina, a vida !egl11ar de Partido;
a capitulação, a luta ao revisionismo ê ao oportunisno nas nossas filei
ras; o sectarismo, o alargaBento e "eforço do nosso ?artido no seio ilas

que relativanente âos sucessos, deve ser destacaalô como no eBsencial !o
sitivo t1o caopo ala àctivj.dade sinalical o trabalho realizado na direcção
da coÂtratação colectiva. Â particilação autónooa da linha 61,!dica1 'r1,§
ta-ünidade-Vitória" no II Congrêsso aia Inte!sinilical, as posições assu-
nidas no seio alo Siailicâto face à Cêlltral Sindicaf, e ao govelno e às
suas roedj.alas aâti-populales e â participação nas últimas eleições para
os Co-rpos Gêrentes do Sindicâto.
QL1ê relâtivanente aos dêsvios e revezes cleve aprenaler-se lela negativa
con a saída da nossa linhâ sinalical da nirecção alo Sindicato, â qual no
conju-nto dlo tlabalho leplesenta â nateriaLizaqão da força e alo leEo alo
capitalâcionisrno no nogso sej.o, a posição dlos que alescrêeE das úasgas e
dâ Revolução, âinala que neste aspecto tenha assuÍDidlo um aspecto relevan
te a luga à direcção política do Pêrtialo por parte dos autooooistas e
o ilêsvio à aplicação do cêntlalisBo ilemocrático.

6. Que no ca!ítu1o inter[o êão ile alestacâr como factor negativo a tarefa
do alarganentô e cono facto! posltivo a Ínobilização, ainala que refati-
va, eú tolno da difusãô e da yendla do Yo1üúe V.

8.

Que a nossa activid.de no seu coôóünto e a sua intensificaçâo l1os roeses
cle Dezeúbro e Janeito nostxalt-nos que as pelspectivas são boas, existeÍr
collalições pala que o sector possa avanga! contânto qlle a organização
rectifique os factores negativos ôa sl1a direcção po1ítica - o capitula
cioÍ)isno face ao rêvisionismo nó seio das massas e ao oportunismo ôas
noasas fllejraÉ, a concj.liação com o iniújgo interno e externo, a indi§
cipliía, o sectarisno, o bl1bjectivtrsno e o bulocrati§^ào.
Que a via lara a consoliclação e desÉnvol.yimento do lartido nos planos cla
ideologlat da politica e da organizâção d.eve oonsistir Àu:! profunalo e
an)plo oovimênto de estudo, cuja lgsq deve ser o Volume V e ctlja aplica-
ção prática deve ter cono alvos r -ãctificação dlos Détodos de trabalho
e ale djrecção po1ítica, o alarganent o da6 nossas fileiras e a coltra-o-
fenBiva no doninio. do trabalho sindical.'

ORÍENTACÃO POLÍTICÁ

À 1uz do PrograEra do Pârtiilo, aias llesoluÇões saiilâs alo II1 ?lenuBl do
Coúité CenilaL e daB orientações t!açailns pelo Plano Ànua1 da Regiâo de
Li6boa a orientação po1ítica específica para o sector dos Aalninistrativos
ala lilarinhz Xdercante, Àeronavegaçâo e Perscá, deve ser o fio condlBto! ale to-
das as oosêas tarefas no aÀo de 1978.

7.



la aná1j.se da, situação po1ítica, alo estailo de organização no sector'
dos seus problenes específicos e das neoessidades d! ?artido no sell con-
jürto aleve pois sêr extaaida esta orientação:
1. EE-q!lIf-qê& e C0lÍsoLInAR nos c'rnlos dã teorir. e de prática os rnétodos

ale triibalho e de ili.recção po1ítica;
2. !!IléE e 4!33948 a capâcidade de dirêcçã., dos comunistas Eobre o tra

belho de nassâs;

,. lançer una vigorosê- contra-ofensiva no campo do trabâ1ho sÍÂdicaf;

Seguir esta orientação na via da planificação anual e dos !1e,'los
trinestrais, bem ccrno da soa apliceção prática, é seêuir a viâ da resÔ_
fuÇãô dos prcbleüas específicos do sector e da Êdificação do ?artido na
Região.

ÀS NOSSÀS TAREEAS

REVOLÜOIONARIZÀR O PÀITTI}O NO SNCTOR COii BASE NO VOLUM! V

A rectificação dos métoalos de tr:belho e de direcção politica no
sector constitui um dos al-vos de consolidação ideológica, a qêal deve
tomar couro bo"" o @ e seguir nâ viâ dâ

assimilaçãc e ala aplicação do marxismo-lenini§no-xoaoismo e alo Progratrla
do Partido. Éstt1dar larâ rectif-icar, consolider e desenvolver a nossa
calacialaale de direcção êobre o trâbafhc de Easses,

Â rectificaÇão no sector passa !or revolucionarizàr osÉétodosde
trabalho e de alirêcção po1ítica; conbater coú firÍoeza toalas as adl11tera
ções e alesvios à Linha Gêre1 Proletá-ria do ncssô ?artialo; conbâter toalas
ás manifestações da finha anti-partide nos alornínios da !o1ítica, da tá9
tica e ala direcção das lutas alas nêsBaê; combatêr as concêpções errildas;
saber perspectivar de forna obiectiva as nossas ta!efP-6, as bâtâ1haÉ en
câda fxente de luta; traver batalh3 a batâlhai passâr dlrús etapa a Ôutra
na perspectlvê de obter vitóriãs sueessives; traça! p1ânoÊ específicos
e obiectjvos e realizar balanços §istenático§ i nobilizar todas as for-
ças e factores lositivos; marcar úna clara linhe de dentaacaçãÔ entre a
verdade e o er!o, entre nós ê o inini8o e apoiar-sê na esqllerala do ?a!-
t ido.

A rectificaÇão no sector deve ater-se aos aslectos da teoria e da

lrátice, da (iualiaêde ê ala quantidede, de ídoolosiâ e da organização.

Â rectificação no sector deve seguir o princílio alc virar_se pera
forâ, encorar o Partido no seio alo ?ovo e reafizer ss larefâs alo a1âr_
gamento e da contra-olensiva no cenlo do trebalho Eindicâ1.

Á reclj Iicêsão no se.Lor dLve _.]ocar como priorirári's ás seêuin-
tÊs târ-.f es:

,. o MoTlnmlNTo IE EsTüno, bolchevizaÇão e co]1sC,lialação das nossâs fileiras
é a forma que deve assqt0ir a rêvofLtcionarização alo Pertialo no sector.
o moviÍnento de estrdo constitui a tarefa centraf de toala a nossa activi
dade lolitica ê nívêl interno no secto!, toülaodo corlo base o Volu$e v
do camarada Mao l'só-tung e tendo coüro objectivo§ â consolialação e desen
volviúento aio Partialo no camlo da ideologia, ala teoria e da táctica e

a edificação de untâ firme, a€tiva e corlecta djlecção conunista para to
do 0 Âôss o trabalho;



o movimento de estudo aeve conlreenaler alLras fases no sector: lafase (10
semêstre) - consolidação e desenvolvioento ideológico dcs qraalÍos a níve]
iÂterno c lreparação das condiÇões para a criâção da rscolâ lÍao Tsé-tung
no sector; 2af.se (20 semestte) - criação e desenvolvimento da Xsccla
,re o -é-tung no sec.o.!.

2. ,tS J feCeS são Lrn poderoso instr[rento de rêvolucionâriznçào tlo Pertido
no sêctôr:

Luta Porlllar

Tenalo en conta que o órgão central é un preoioso iÂstrunento da consoli_
dação ideológica das nossâs fileiras e un meio de li8aqão às n.,ssa§ e Ae

Í)ropaganala da nossa po1íticâ, a orgenizeção nc sector deve, nas conalições
âctuais, ter cDúô tarefes neste campo âs sêgqintes:

- Consolidar a rede actuef ilo Luta ?opular e os lolrtos ôe distribuição em

todo o sector Ê procçaler ao ]ragamento integaal da dívida ê do iornal -'la Lr'..srrp.
- lesenvolver a rede alo Luta Popul,ar atrêvés do seu êlersamento ê conso-

lidá-]a - 2a triúestre.
- Àlarg.m.êto até ao fio alo ânoi para J5 jcrnais.
- Realizar un correcto t-rabãlho de ligãÇr_D doÂ adÊrÉntEs ao Partido atra-

vés alo Luta Popul.ar e fl.-zer outres adesõesi

- Noroear os cor!êepondentes lor âctividade no sêctor e controlâr c seu
t rab al ho.

A Revista leórica

IifLudir a Bevista teórica corl]o
consiitLlinilo una sólida bese de

À Editoxa do ?ert idc

uma das , facas da consolialação do Partidô
assinentes no sector! objectivo: ,0 assi-

. dê difuÂãô
Desenvolver uma correcta caarpanhaYlaTO6íãE- d.s crandes Mestres ale acordo
com âs condiÇões concretas no sector e âs necessialâdés Co Partialo

3. P"".",r.".. na ãpIicâção do 0irN1,RÀl,ISftiO IE1,rOCRÁTICO e dos !§3g!I9Â do Pa!
tido é o método que deve
na maiorla doÊ qlladros e

ção do Pert ido.

ser seàuido pera nrobiljzar, ganhar e aloiar-se
âctivistes e levar até ac fin a revolucionariza-

4, Realizar UM iISTILO DE TnÀBÀtulo PROi,-d'lÁÀ.IO e estebefecex 11,!e

ticà feÍta de vigor, de entusiasno, de atisoiplina e espírito
são meios essênciais para e revoluciônarização d.c !ârtido Âo

5. Êealizar úm correcto, cuidãdo e !ersisl;ente t-rabalho
Partido, criandô uma base de ,0 âalerêntes intioamente
e lrocêder ao rêcrutenênto de 6 novos dilitantes.

atDrosfera pc1í
de ?artido

de ÀLlBgA@Igq do
ligedos ao ?artialo



TTiL pt.n-n rro rRÀB-ÀLrro srllrÍcÀi, o ,ioToÂ nA lrossa Âcll'rYrl,ADll Rnlr o T,uc r0l{Íi1À

U COIÚLiIISTÀ NO SEIO DAS !.ASSAS E LÀIÍÇÀR UIIA ?ONBNOSÁ CONTRÀ-OIENSIYÀ

0 nosso trebalho sindical têI, cotrô elvo o revísionismÔ, a sua influência
e dcnÍnio no movánento sindical e nos órgãos sindicais.
o desmascaramento, isoleúento e a ilesagregação do revisionismo §ão objec'
tivos que êÍigên Llma lutã dura, protcnÀada e fir]De en que é necessário in
fligir deÍrotas a! iniÍoigo eÍd cada betalhe e po! combates sucessiYos, sis
teloáticos, regulares e !lanificados.
C trâba1ho sindicâl n! sector deve rêadqLririr a estabilidade e a regulari
daLde qlle as nossas responsabilidades lerante es úassas nos inpõellr de fÔr
fle â permitir qrê os trabafhadores veialn no trosso Pârtialo e na linha sin_
oical Luta-Uniáade-Vitóxia a únicâ forÇa.capaz de alcançal vitóriâs e de

levar à prática a palavra de ordemrrsocial-fâscistâs fora do Sindicato!'r

6. fsl4ao ao,.,o caraao ,, oorr To Do Nosso rRÂBÀLso Dü russAs.^
As 1i0sSÁs T.AlllFAs SINIIL)ÀIS, recolhendo os ensinamentos da nossa ex])erl-en
;j"r;iã'"í... no s..tó. terldo en atênção o carácter relativanente avançado
do nosso trabalho neste canlo, sabendo perspectivar de forma correcta,
planificada e organizade os nossos obiectivrs íuturos.

Z colsolrlÀ]i -o.s posrcõns atc!.nqadas NÀ REIE lE IEI,EGÀDoS SINIICÀÍS e !ea1i-
F ioo e d" .onsol'd1Ção

É outros activistas sindicais que a-
zar un ccrrêcto e avanÇado trabalho
ideol ógic a entrê quadros, adereÂtes
!oiam a nossa linha sindical.

8. Àumerrt ar lare 15 a rede {le lielegados.

L uoIqoL-pAP 1----::cs s ê s Po, ]Cor. -D DÍ\i.CÀo no ..:,po
va e proceder de for a a g|nhar outras.

íO'nnlrtztn u,r; coniiEcto rltÀBÀrulr IIO ctu(Po DA coNTIÂTAÇÀJ coLBCIrvÂ de acordo
a di rigi-1a, de-

marcando os dois canpos: o xevlsionismo e as posiçõeÉ ala linha sindical
LL1ta-Unidade-vitórial nonaear o responsáve1 pe]a contrataÇão colectiva.

íí.nr-qltzln DE FoRrÁ pr,AlirlrcAlÂ uM E OSJJCTIVO COI,IBÁTi

À lÍRllCQAO S0CIÀI-FÀSCIST.A- e ao revisionismo no eeio

í?.w de scordo
parâ c trabê1ho sinalical, as ccÂdições do

í3.cnr.sq o B0LrrrM rJA LÍllEÀ s nrcÀL rurA-illitrDADE-vrróRÍÁ e nomear o respon-;;'"]t-

da c ontratação c.lect i

PERSISTENTE RÊGULÀR
ilô Sindicato.

coo o p1âno geral
Sindicato e as nossa§ PersPecti



6

íí.tonsrsttn No tnelAiuo onclllrzelo E stst'luÁnrco jülto alaqueles qlrê ías e-
1eiçõés Êe uniraE eo torDo dâ nossa linha sindical, participaram na no6s.à
listâ ou nos prestaram o seu apoio, roobilizandlo-os pala futoras talefes
sindlicais tais como Bolêtiú SindicaL, contrataÇão cofectiva, Àssembleiâs
Gerais e propostâs ala nossa linha sinalical.

í5. çplCSlME ! lEq!ryyo1vÊR Á ERÀccÃo snilrcAÍ, . MIME_!_§US_§!!@!4!I4!q
ôomo núc1eo dirigente alo trabâ1ho sinalical e dla actividade alâ linha sin-
dical Luta-Unidâde-Vitória no sector,

76. nrr,r,tz,q.n uu rReaerso s nÍlt c.tr, lvÁNÇ-arn

í7. Àpr,rcaa e mr,ÍrlcÀ l.q. rngNrr úNrc,a no geral e êo particular êa íntinâ U
@s, tÀndo en conta as condições concre-
tas de câda sltuação ou frentê de luta e da siiuação política geral eo ca
da Bonento; combate! oê dois possíveis desvios quanto à aplicaqão da po-
1ítica da tr'rentê úoicar o sectârisÍro que se opõe à política de a11anças
e à súe necessidádê e o séguialisúô dcs que cclocam o ?altialo e a classe
operária a reboque alos interesses ila búrguesia.

1$.tt*ar contra o revislonismo en tôalos os aspectos da luta alas maÊsas, con
trapondo às tácticas ala colâbo!ação de classes e traição do moviÍ0ento re
volucionário a táctica de luta firoe e persistente dos cornunistas;
Lutar com fiiüezà contrá ô opórtuüisúo no interioi alas noBsas fifeiras,
sob a forEra do capitulacionismo e da conciliação, alo abaEalono do Povo ê

da lievolução, da liquidação do Partido, ousâúdo en cada circuostáncia,
traçar uma clara linha de alenarcação entre a verdaale e o erro,06 avanços
e os recuôs, a Revolução ê a contra-revolução, à tuz da linha geral pro-
lar-íria oo nosso Part.ido.

ÀS CÉ],Úi,ÀS }E BÂSE I O COMITi DO PARTIIO

oÀo A FohvA DcCISIVA nA coNSOLr'DÁçÃo n0 pÁ.rT.L-DO

í9'O ltovimento de Estodo é a TAR-dFA C!N'InAÍ, coa vista à cônsolidação idêo1ó-
gica, à revoluc ionarização-ããã-iããããã-TTle iras lart idá rias e à ealif ica-
ção ale uma só1ida e eficaz direcção comunista no sector,

?0.À acentuada aliversificação do sector por ôut106 ramos de âctivialade e
oetes por locâis de trahalho que na sua miiioria coÂcentxan ü0 leq[êno
número de trabalhadores, e o facto de a úaior palte iias céll.11as de base
seren constitüidas por arn canaraala, colocan ao sector o problema do con-
trole regulax do trabafho nestág organizaçôeê e o setr alêsenvolvíoento, ra-

' zào pela qllal a organizêção no sector, sem sobreveforizar estâ questão
relativaúente âo aspecto ala ccnsofidaQão ideofógicâ - tarefa prioritária
- deve anafisâr, sob a alirecção ala organização Regional e Concelhia, os
aspectos especÍficos da estru.tura crganizxtiva, o carácter específico do
sector e procealer à I]DII'ICAQ.ãO tE okGr,NIzÀQõirS IN[E!-[,1ÉDIAS lOR RAMo DE
ACTIYIIÂIE S03 t DIRECCÀo )O CoilrIT' nU SECIoR.



2í.Ás cé]u1as de base
SECToR a quâI deve
mero das messes -

são o PItÁlr ui UIIFICÀCÃ0 nÀ E§coÍ,A nÀo TsÉ 1,üNG tio
f,ncio n6

cé1u1as de base alevem apficar conscienciosâ,rente eú toda a vida iÀter-
os XSTÀIUIoS alo Pertido.

23,es "érrtas de base alevem
nE Qü-ADRoS ,IRIGd],IIdS e
dos nas lutas alaE ,'[assas

24.* cé:,,.tu.
to do ?art
TRÂBÂ],]]O A

25. corqsor,rux As cor,úrAs nE

RECRÜTÂR. , 8!UCNi r Sd|na0IOi'lÁ.R üM CONTIT'iGENTE

de e st udo do Volume V do camaradâ

principà]nênte os nais destacados e êLperinênta-

3ÂSX em nêlhores condições atrevós do movimento
i,[a o Tsé-tung; objectivo: consolldar ]l

de baBe são o esteio Irincilal dô desenvolviúênto ê enrâizarEn
ido e o§ oENTROS 

'E 
IIEUS;O !Á pt1OpÀGÀNDÂ E nÁ 0tG_alrtIZAÇÃO DO

lvrveu -rocet .-

7ó gl+_$+g+Eg+9!Â n.- base.da oonsolidação ideolósica dcs quadros pÁRÀ A
E.DIFICÁÇ-0 -0ÁS oLrl"-TtS CÉiJLAS - das n)vas cé'tul ,".

2T.rrsrrrurn Á RriurrÃo N0Rl!ÍÀ1, -0 A REUNIÃo sU,ÀNAl nE ESTU1O nas cé1u1as a
consolidar.

ZB.rnstrrurn o srsr.EriÀ nd plllNos E RErÀTóRTos oe,l5aiÊ nas c '1 )l "s a consofidar^.

ZyC0NSoLTDAd 0 COl..ltÉ em {orno do , ovi,,ento d ÊsLJdo do Volumev e dê s.r3 r-
;Írc;ção n. "ia d^ rectificação e da contrâ-crensiva !o trabalho sinaticaf,
elevar o nível ideológico dos quaal.ros e erigir o Coojté cono una fortê
direcção colêctiva conunista pata todo o trabalho do partido no secto!.

Jo,l{-i-tr§fgn,v.al O uOrfle numâ direcção política úriica, esforçadâ e êíicaz, aonível alasnec-ssidêdesaio plano Ánual na Região e no sector.

Jí.pro"uaor ao ALIRGÀMENTO IO COr,irTÉ

J?.Instituir a VIDÁ RilGüL.a-R IO COMITÉ:

Rêuoião nornal aio Secrêteriado - Êeúênâ1
Reunião de estudo do Secrete]liado - semanaf

Reunião de estudo do Comité - quÍnzenal
ReunÍão Plenária normâ1 do Comité - nel}sal

ij,lnstituir o sistêma da PRESTÀQÃo DE COÀ]TÁS e
Relatórios pe riódic os aã-IããlTã-l-iiiiããTiut s
Plenificação das tarefes - llanos triúêstrais
Realizar ba1ànÇos perióilicos - Cclectívos de

dA PLI{'I]FICAÇÃO }ÀS TÂRETÁS:

quadlos - trinestrais



t-

I

.Mr'rnn"ru 'l.ns rrrllrças no PABTrIO

?ROPAGtr]INA CENTRÀi, DO ?ANTÍDO.

l1a Região de l,1sboa:'

seu Proglama e do r]Àarlcisúo

cada frente de lEta no

plano geral do sector, âos
conbatendo os roétodos

[o ,*o"ro DÁs. .RANDEs RoÀrrzÀÇõxs TNTERNA. Do PAÀTID'

44,P*"pur^, c[idadosaúente e pârtici]ar activamente nâs taxêfas

pÁ rÍ coNFERÊNCrÀ DÀ oRclNrzÀaÃo BnGroNÀL DE.LrsBoÀ

}O II CO}IGRISSO DO ?}iTIDO

uma correcra e efi.ienbe REDE DE DIS]FI3ÚICÃO -DA PROPÀ-

atingir-se os obj ect ivos alesejaalos.

O secretálio do Comité de §ector
dos Áalei.nistrativos ila Marioha Mercante
Ae ronav egaÇão e Pesca

_ tr'ernániles

31,L^ncr* a campanhe pero aumeÀto das quotâs actualmeote platicada6; auoeq-
tar ,1,

regular.das quotas de toalos o§ Bilitântes'J5.lisciptlnar o paganento

J@nosector.
w
V A T,rN;I-q. }À PROPAGAN.DA

J7, Reculmrze-n o Ilosso rnlrlruo lo c-l,tipo nr' pnoplcltl-ol' conbinando ile forEâ

"diq,rada os vários Lipos dlê proPaganda.

J8litunair de folna côlrecta ê aúp1a a

S9.Participar nas CÀiPANHÀS ÔENTRÀIS de lropaganala

ío.nuarrzÂR moplç$lan da !01ítica do Paltldo, do

-Ien i n isoo-maoisEo.

íí.nEAltzla pnope.crtrle ale acordo com a sitqaQãc em

"ector é para cada caso específico.

4?.rra uu pr,l:to paae I pnorecntm que Ee atenha ao

-bjãctivos traçâalos e às necessiaaale§ concretas,
artesanais ale trabalho no câúpo da propaganala.

í3.l"go"r no sector
GÁNlÀ aLê f ofira a


