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PLANO
ANUAL T978
Crior. desenvolver e corsolidor umo foíte, es ldvel e coeso
orgoáizoção de mutheres copoz de desencodeor e dirigir
um vigoroso movimento de luto contro o corest lo
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' Com o sucessivo aprofundar da crise em que
bate e da qual pretende sair à eusta de leis e
a degradação das condições de vida das massas,
po].o e das mulhêres trabalhadoras ea particular
da 1/ida. É neste quadrc de grandes revoltas que
nosso Pfano Anua1. 0 ncsso objectivo durante o

,1

a burguesiâ se de-
medida6 que aumeatani
cresce a reYolta do
contra a ca re stia
temos de.traÇar o
anoeooêcrlarl

desenvolver e consolidar u@herês--d enTro
ãã-Fqilllc-*qüã p de
massas, em particular das mulheres trabalhadoras ccntra a carestia.
Cabe às mulheres comLrnistas apresentar às mulheres trabalhadoras o
Programa do Partido, o desmaacararoento da denocracia bLlrgllesa, o
cqmbate e isolamento do revisionl§mo e a defesa da política de ql'E
só os trabafhadores loalem vencer a crise, de forma ã conquistar pa
ra o campo da revoluçáo o grande potencial que são as mulheres tiã
balhadoras.

I

Cabe às organizações de mulheres do Partido dirigir e tonar
parte ea todas as -Iutás expontâneas que as mulheres tiabalhadoras
1Ião travar e desencadear um grande movínento de luta contra â car6
tia e as medÍdas anti-populares do Governo,

1- APIICAR C ?RoGRAMA D0 ?ARTI|o, signlfj-ca neste campo especifi-
co lutar contra as medidas reaccionárias e anti-_oopulares do gover
no, reLir.lndo os jlusões no parl cment.rrigmo e democracia burguesa-
. contrêoondo a oo1ítica só ãs traoalhcdores podem veecer a õr-ise,
Sanhando as mulheres trabafhadoras para o Pro€rama da Revolução e
da luta por um Soverno Popular.

2 - CoI{BATER O IMSIoNISMO, desmascarando aos olhos das mulheres
trabalhadoras a sua política de traiÇão, aontraponalo à sua políti-
ca de conciliação e oacruação a ;)o1íti^a da RevolLção, Combal,e.r o
revisionismo passa tembém oor desmascarar o chamado Mr,l,'M demons -r,rrndo às mulher-s tr"êbaIhàdc4as clue aLravés da demagogia que uti-
liza o qq- prerer.de no fundo é a,fostar as mulher es traoalhaoora6 da
luta politica e rebocá-1as para o campo da contra-revolução.

] _ GA}Ii{AR PAEÁ O CAIIPO DA RIYOIUÇIo A êRA}TDX ]!iÀSSÀ DX MULtÍDRES @I
BÂlllADoRAS ccm ou sem Partido olre no decorrer das lutas aceitem a
nossa direcção e a nossa política, seguindo a justa política deFren-e üni ca e cômbrtendo IanLo o desv-o q.re combai,e as afiaacas comoo
desvlo que pretende as alianqas eem á dlrecção da classe-operária.

]I
UlI I,IZAR Á AB.I,IA DA PROPAGAI.IDÂ PARA UIIIR AS MUI,IIXRES

TRÀ3ÁI,,IIADORAS À VO T,TA DA I.IOSSÂ 1,OLÍTICÀ

À propagaJrda comunista assume um aspecto de particular realce
no que toco às mufheres trabifiradoras. A nc§sa propaganda deve cen
?T'êr-sê n. ccmb,Te à5 meoidas oo govefno, no combate ao rPvisionís
mo aDresentanclo àB mufheres trabalhadoras uma afternativa - o nos-
so lrog.rama ê,l nossa pofitlí'a.
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1. Desencadear ume campanna de grandes jornais murais quinzenais,

2. fntenslficar os ncssos comunicados a nível local sobre os a-
contecimentos locais e os comunicados centrais de combate às nedi--
das e leis anti-poirulares do üoverno, à política de traição revisi
onista e de apresentação do nosso Programa.

,. Prorov.- sessõ.s de (9cLa-ec-meito, co1óquios e pequenos comi -
clos nos princi!ais bairros e Íreguesias populare§.

4- lesencadear caúpanhas de aBitaÇão e prcpaganda nos principais
mercados com base em brlgadas de agltaÇão e 2ropaganda,
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. 0 agravar"nentc dr crisê gera una revolta expontânea das massas
e é neceÀsário saber utjlrzai esta situação parã unir a n6s a gran
de massa de mulheres trebalhadoras organizando-es em Comissões de
mulheres democráticas que acel-iem a nosso po1ítica e ê nossa dlrec
ção. l{estas Comissões cievenos clesmascarar ã isolar a po1ítica revT
sionlsta de fonra n mcstrar bem claro às mulheres tnabalhadoras ã
sua traição,

1. Conissões de ]l]ulher--s dernocráticas ccntra a carestis - que or
ganizem as aouleeres trebalhadcrajl eal] tcrno da futa contra â escas-
Êez dos produtos, a es!eculação e o açenbarcamento, as bichas para
os produtos essencials e de luta contra as medidas do goyerno!

2. Comissões de i:ulher:es denocrátlcas eú torno de reivindicações
imediatas - são comissões que se crian nos bairroê, nas freguesi-
as, nas vi1as, sobre questões especificas e imediatas tais como a
criaçào de creches, infantários,-ltercados, postos de assistôncla
mJoiõa e -.oican.rtos: . elc! nao p -dâ"ldo nür"n o" vista a pr espec
tiva,de apre.entar is nLi1h.r.s trioalhao,^res uue só a Revolu.ào DE
mocratica Popular Jode resofver as questões e retirândo no decorre
das lutas as 1lusõãs na democracia bL.rrguesa e desmascarando a co1í
tlca reYi si oni s t a -

Na sociedade burgu--sa a nulher trcbalhadora foi sempre afâsta
Ja da po itjca " oa c' lu-a .ndo .1_rrln'o oe gr"1'oê imool"tarci,l
o estudo do yolume V para aji mulherL's trebalha(laras, sendo atraves
do estudo tanbém uma forma Ce as ganhar para o cgrnpo da Revolução'
Us cb,;ec tjvos oo l\lcrjrcnro de jstirdo '!o o'1ra 1ó. d consolidação
ideofógi.ca des roÊsas filelras de forma a obtermos uma organizaÇão
de mulÀeres estávi:1, íirme € coesa ideológicamente, capaz de diri -
gir as lutas que se avizin|:m, o combate 30 revisioni§mo e ã apli-
cação das enslnami,ntos do \c.1L1me V à re-clução portuguesa. 0 movi-
mento de estudo d )1'e alnde !ermitir a formaçâo de quâdros feminl -
nos para o Partid,), c recruramento e fonientâr a :riação de Conis -
Sões d e nu Lh( r:s
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estudo quinzenai§

estudo senanal na§

estudo mensai§ coxll

no Comi. t é de Mulheres.

Conissões de Mulheres.

as aalerenteÊ.

Às crganizações de mulheres develx difundir e dlvulgar am!]a -
llente as obras de X{arx, Engels, lenine, Estaline e XÍao Tse-tung e
o rruta PopulaÍ tendc como õt;eôtivo chegar larticularnênte à6 rou -
fheres trabafhadoras que não são tocadas pelo Partiqo, como forma
de ediflcar e consolidar â Revista, a Editora - e o 0rgão Central.
Colaborar com aoticias e repcrtagens para a página 'rA Metade do
Céu".
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É nossa tarefa ao longo deste ano criar e desenvolver uma for
te organizaÇão de mulheres. capaz de diriglr as lutas da§ mulheres
trataÍhadorás nas fábricasi ba'irros, fregüesias e Slndicâtos e de
formar quadros femininos para o Partldo tendo cono ba§e as cente -
nas de mulhere § adereates que existem.

1. o couité de Mulheres - edificar uma direcção capaz firme e
coesa que apllque a linha do Partldo e dirija as 1uta6 das mulhe -
res trábahàdoias. o oomité de Mulheres devó prestar contas à di -
recQãc regionaL na base de relatórios de 2 er,2 meses. Consolj.dar
c Cõmité passa alnda por recrLrtar novos camsradas para o Coroité pa
ra substiiulr aquelaÃ que ao lorgo do ano que paséou Íoram ficanl
do pelo caminho.

2. As Comissões Concelhlas - consolidar as comissões concelhlas
de forma a dirigirem a luta das mulheres trabalhadoras dos qonce -
I hos,

1. Cri.ar ao longo do ano 25 Comlssões de Xlulheres, tendo pcr ba-
se a fregr^esia, o bairro ou área 1oca1.

VII

Comênorar actiyamente o dia B de .larqor segundo as colldiçõe§
de cada local com corounicados, cartazes, pinturas e outras reali-
zações.

VI I1

?repar a r " pu.ti 
"t 

p""IFr, ilIããlãJãiãi-o n reallzações dê II
do II Congresso doConferência da organização Regíonal de Lisboa e

Partido Conuniste dos Trabalhadores Portugueses.

À Secr6tária do Departamento
Antónia


