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r. BLC:IFICÁX. Ai:v01úC]oNARÍZÀn E CoNSorrnAR

__ . o ê?A-RELEo DAS DELEGACoES

1. Transfo!úar as Sedes éo poloÊ ale agfuíinação de todas as ferçâs e eú celr
tlos ê úeics de 1íténsifioâção da vidarale ?artidoi

2. lazet das sedes centrroB de propaganda, dlfusão e êstrdo do oaoisno,
venca§ para a criação do Movjmento de Massas ale EstLrdo do Volume Y' e

atingir os objecti.vo§ prolcstos lelo ÍlIPlêno do Comité Centrâl e do

+nual da Rêg ião.

,. Cria! ôsE 6êales condições de trabalho prcpicia6 à con6olidação
2âção partialárie, particlrlarmerltê, as cé1L11as de basê.

4. Txansforúar aE Sedês eú centxcs poIítj-cos de liopa8ânda ê difrsão alo tr)ro
giaila do Pâltialo e ilâ so1[Ção operária pa!á a críse.

5. {ransfornar as Sêdes enr meios de ligação da dlrecção Regic'na1 à

Partido, atrâvés alu.úa !ropaganda inteÀse, cuidada e actral ql1e faça
o!ô!tunamente aos quadros as orientações e directivas do ?artido.

6. Ltgar as Seales aos aalerentes tocaisr t rer1sfo rnandc -ê6 eD centroB
tacto e organização dos ailerentes,

?. Ás Sedes alêvem ser instrumentcs ale apoio lara a consolidação e desenvof-
viEê!1to dô tlabâ1ho Sindicel, nobilizando e estiüulando os quadros, fazênalo
}}lolaganala no se11 sêio dâs directivas e orientaç5es alo ?artido para esta

ceniros de organizaçãc das Íoassas ê

dc trabalhc do ?artiao nos bairroB po
o nas orgar i: êções d. massas (Club6,

9. Cuidar d-aÊ.Seales qoÍ00 êspelho e Irres€nça do ?a.tido rlo €eio das massâs.

' Cuidar alos aspectos ala sua abertura, organização, higiene e deeoraçáo e
aegB!anç4.

]0. Ás S.des. uJ! do6 três mei )s indispênsáveis para uma eficaz apl icêção oo
?1ano Anl1al da Região, devero desempenhar un papel activo na preparação da
Conferêôcia Regional e do 1I Corlgressc do Partidc.

11. ÜM N!?NÂTÀÀENTO ACTIYO. CI4NTV!!I]NTE. PRXSTIGIADO E CÁPÀZ

1. O Depaltaúentc é a Direcção Regiooêl paia as Sede§ da Região, a e1ê the
coepetÍodo alefinir a política específica, centraliza! e coordenar todas as
q[estões, estodar e propoÍ as soluções, tonar todas as iniciativas necessá-
rí âa.

frente eslecíflca.

L EdifÍcar Sedes alô ?artialo qrê sêjan
apoio ao aprolundânento e consolidação
pulares, nos órgãcs ala vcntaale I]opular
Cooperativas; etc. ).

ala-
assin
Plano

da oxgaRi

chegax

de coÀ- -



2. O }epartaoento só ouoprirá completaúr;n* as suàs tarefas se o seu.tXECU
TIVO, como núc1eo de di!êcção colectiva permanêôtê', se consoli&ar,rêfóxçelr'
e eleva! a êua oalacidade ile alilecção política àt!a'i6s do Estüdo, aluma le-
iTr-Lar ê intehsâ vÍila de Iêrtido; §e sDLber Iigar-se aos quaoros roslonsá-
vels dae Sedes, a])lender com a suê experiênciá e rnobilizá_1osi se fizer'in
quéritc, estudar e collhece! eB profundidaale a realidadê a tlansforma!; Êe

adopte! u-Íoa atitualê conunista alê não verga! perante as dificuldades,trabg
thar alulo, confiar nos quaalros e úo ?a!tÍdo.

J. O Depârtanento para aIén ale ser a direcçâo po1ítica vai cllar âÊ cÔÂali-
ções naie.riais e de organização para o apoio prático às Sêale§. Que! lela
áistribulção ale responsabÍfidades no scio do erecutlvo (responsáve1 pelas
questões áa propaganala, alas oblaE, segu'rança e alos aspectos legais); qúer
fela criação de equipas de trabalho conpostas pol canalaaas política e tó-
cúicameÀte calazeE de apoiar elicazúente as organizações focais na resclu-
ção dos problémas da Edificação atas seales (etectrificação, obras, etc').

4. O Depaltamênto deve vi.r a ser constitLlido pê1os !e6!onsáveis de todas as
Sedes e de-re !eunir ordináfianente utna vez !o! nês.

IÍI. ÍJÀNCÁR ÚM GRANE MOVIMINTO DE 1ú{SSÂ, ESI4AGAR A CONTRÀ-COIIENTÊ

E DÀR PÂSSOS SEGTROS NA CUNSOLINÁCÃO E ENIT]CÀQÀO NÁS SENES

1. O Uovimeúto de Elassa que deve começa! no interior do lepa.atâúento e bor
e1e ser desêncadeado e alirigido, é u-m fo-rte rnovinento ideol6gico e po1ít1â
co.

Têm como alvo a finhe anti-partido e as süas nanifestaÇões ôas Sedês
(não abertura, detêrioração material ?rogressiva, lalta de segu:rança i-
solanetrto alas masBas, liquidação acelarada).

Àssenta palticulaimente nos responsáveis das sealeÊ.

2. á BÀTAí,I1Â POLÍÍICÀ DA l,EcÂÍ,IZÁÇÃO DAS sEnES é a telefê oont!,al para os
próximos três meses e aleve ser enca.rada corro umâ dúla batalha de clasees.

0 Departanento e todo o Partido aleve ter presente qllê
fesa e legalização das Sêdes asseáta nurna intensa viala de
ala vez Íaaiê intênsa ligação às massas da zona.

0 Depaxtaroentô deve contudo tiatâx coú o deviilo tempo
tos burocráticos legaiê, en est!êíta ligação ccm o Cônité

o essenciâ1 da ale
Pertido e nu]na cã

de todôs os aspec

,. ERGI]ER IoR!ES SXDES CoNCEI,EIAS.

Concentra! forçâB nas Sedes Coneêlhiâs, eoúo nó e priroe:ilo !aÊ§o na edi
ficêção das Sedes alo Parcialo.

Elguer sedeÉ Concelhias avançadas quer queÂto à sua dixecção po]íti-
ca e organlzaçâo interna, quer quanto à conservação, condições de txabalhô
deco!âção e propaganda, segurança ê disciplina de funcionantento de moalo a
Éeren eficazes instrunentos para a consclidação das direcções coàcelhias ê
se,rem os modelos !a!a âs restantes Sedes do Üoncêlhô,

No decor!e! do 1a Pleno trinestral têr nomeaalo o responsáve1 concelhio
pelo aparelho das delegações de cada concelho, nooeadas conissões aie Sede
con um níniúo de três caDaraalas en todas as Sedes concelhias, teÍ nomeadoÊ
!esponsávêis para tôdâs as Sê.ies,



]V- À3RIR 14 NOVÀS SEDES OU PONTOS NE ÁPOIO

1. Defini! priorialaales ?o! Coneelho na âbertura das novas Sedes, de acordô
com as necessidâdes da consolidação.

ütiI1zâr o oét.do de concentrar f.rças.
Constituir Conissões de Áb_gllE para cada sedê â abrir, sob a !'espon_

sabilidade airããf,ã-ãã ãTiãã!ãã-ãilãelúia e controfo e apoio alo Ielartaínen-
to.

Te! noúeâdas no prineiro trinestre âs se8uintes Coaissõesl Póvoâ, St-â
Iria, Âmailora, Álgueirã0, Tirês, T. Vedr:as e -[zalibLlia.

2. Ter u-Ba táctica madula e flexivêl no contacto coEl os senhorioÊ' abrindo
cas6ale apoio onale no inealiato for inviável abextura'de Sedes do Paltido.

,. ÂBRIR NÚNÁNTE O ÁNO ÂS SEGUINTES NOVÀS SENES.

Concelho ale Y.F. xira: Póvoa - Àlhand-.a

Concelho alê Loures: iioscaviale - odivelas - Sts lria
Concelho de 0eirasi Aüadora - Paço d'Àrcos
Concelho de Sintra: Àfguêirão - Cacé[1

Concelho de Cascais: ilires - Àlcabideche
Concefho Aê Torres Vedras: Tc!!ês Yealras

Ccncelho d,l Ázêmbuja: Áz.mbrj r

Concelho dê Âlenquer: illenque!

l,isboa, I0 ale l'evereiro de 1978

0 Sec!etário do lêpaxtamento das
lelegações

TLMÁS



Y - E],ETÁR .r N1YET NÀ SENE REGIONAX '

-1. Anres de rrdo. re.ti nica". rel._u^iona_izar
.riánáo úma direioáo po1Íei-a capaz, :r - ves

filnê na id.eologia corollniste.
c1ârividente quanto à táctica e à politica do Partido.
exigente nos nétodos de direcção e no estilô de trabalho.
q(Àe saiba liga!-se intiüanente aos qradros e às orga'nizações 

'lo 
Parti

do, e môbilizá-los !e1o cumprimento dae talefas ala cÔnsolidação'e de-
servolvirÊ1to d. qeoe d.gi)npl ,

2. ldificax uE efj.caz instrLrnento da direccão rêcional l]ara o cumDrimento
alo P1ano AÂuaI.

criar umâ unidade politica, unidade de vontade e unialâde de acçâo en
to!no das alirectivas, oriel1teções e 11rlciativas aia direcção legionaL
alax grande iúrportáncia às Srandes reuniões rêgiona:is, Íruer 

'la 
direc-

ção reglonal quer as grenaies reuniões de quadros' divulgandc prêvia-
nente a sua reallzaÇão e de seguida as suas resolLlções.
a propaganda interna, cuialada e avanÇada e fiel à tactica do ?artido
á rm pr=" ioso me.i o d. roo : I :r 1ção.

,.,Uúâ alavânca para o [ovimênto ile l]stLlalo

- com basê nas orientações e directivâs aio lhno Àn[a]r fazer uoa persis
tente propaganala dc l,iovimento de ústLrdo.

- c!iar rúa Bibliotecâ lie8ional l1a Sêde.

4, Instrumento da consolida dêsênvolvimento do Partido

- criar uma sã e vigorosa atÍnosfera lolítica, feita de vivacid.ade e dj-
naoisno, de discilfina e espirito de partido, baseâala na prática do
Cêntrafismo e dos istatutos do Partido.

- ÉalvegLrârdar. os princí!ios or8anizativos e os se8!edos do Partialo,com
batênalo o espirito da intriga e de cisão.

- travar e futa contra o espirito independentista e individualista,pelo
cuIoprinento dos deveres do nilitante para com o ?altido, liSando to-
daB as organizações à edificaçãc da Sedê Regicnal.

- a sala de cada orgenizâção deve ser vi§ta cono o centro alo estudo e

da consolidação ideoló6ica, ponto de apoio e planificação das târefas
revolucionárias. A sa1; ó o ãspelho da organização'nas tanbém é oúejD'
para ganhâr a batalha ala consolidação. neve se! nomeado um responsá-
ve1 !e1a sale dâ organização que ficará como efêúento de ligeção eom

o le!ârtameÀto para toales as questões refelentes à Sede Regional.
- as organizações até final do lróximo Íoês de llaxço terão de arraniar

todos os oeios indisIrensáveis à sua normal activialade.
A pertir ale então acabarão as trânsferências de mesas e cadeiras, a

utilizâção de salás doutrâs organizações, etc.
- o Delartamento aprontará três safas que ficarão livres para a§ reuni_

ões ale organizaÇões que não tenhâm sela.

ê consolialar o Dêpârtamento,
do est udo do



Ila vide simples, tuta aluxa e pensaúentos elevados.'
oa disclpllnê.
na correcção e elevação das relações entre os quaalros.
no espirito de trabalho, diligente, activo e alisciplinado.
na higiene e arrumação,

6, À bâta1ha da Seguranoe à Sede .Regionaf

- â sêgurança é uma batafhaqueâinda não está decididâ. 0lepartanento
alêve persistir sem alesfalecinentoÊ na luta pelo seu cmrprineôto inte
gral.
EIa têm como alvo a linha dôs liberais, alos qllê pregan ô amôlecimen

to das nossas fiteirâs partidárias e a confiança nas baiônêtâs ilas
políc ias do celita1.
A batalha da Sêaurançâ deve ligax-sê intinamênte ao noviúento alebol

chevização e consolidação dun forte ?artÍdo Comunista.
- o Dêpartamento dêvê ter wn plano completo de se8ürança que conteIlple

o€ meios de dêfesa necessários, Lrm pfano de rêtiraila dos quadrôs ali-
ri8entes, documentos e bens do ?ar1rido, ben como os apôlos dê ener-
gê11c ia.

qa -e€! r??qão da Sêde Regjonal, Lârefa cenrra.L do lepartà-

5. A Seale Regional espelho alo Partido Uonuri.sta,
hábitos da clas se operária

dâÊ â]tas virtuales e alos

tendo en viÊta a consoUdação e o deseg
Anuaf.

1. À Satalha
mento para

c[idar dos

os próxi!])os três Í0eses, não poalê ser vista corno uúla qLlestão
burocrática mas antes cono uma batalhâ de classes que deve
úíniúos pormenores pâra o êxito.

8. obras â lev"r " caoo eE,l. ano.
volviúento alo Partido e o Plano

criação alum sisteoa contra incênalios.
rever e conpleter o sistena eléctrico
abrir mais quat-ro novas sa1as.
aFoveitâúênto integral do eÊ!âÇô alas
o telhado,

da Sede.

canaratas.

9. À or.êstão ilas linanaas

- sem uma aalúinistração cridada, não poalerão cobrir-se os gastos cot-
rentes e úuito nenos levar a cabo o plano de obras prograúaalas.

- coroo fonte ale receita e como formê de lisar e r^slonsabilizar as o!
ganizações tr)e1a Sede Regional é jLlsto estabele.ger_se una renda rnen-
sa1, a Êê€ar por caala oiganlzação, a qual. deve fiear fi.iêda ao lon-
go do prsente mês de Fevereiro.

Á ê1evacão do níveI da Sedê Regional é obrâ de toalos os qqadros e or-
ganizaAões ala Seale

- em priDeirô lugar exige uma profu!1da rectificação, revolucionâriza-
ção e consolidação alo lepartanento

. na firneza idêo1ógice e na concepção prô1êtária alo ?artido Coou
nista,tendo 1)or baêe o estualo do volune V.

10,



. numa intensa, vigorosa e sã viala de ?artido, assente no Centra-
lisno e ea exigentes nétodos ale direcção e trabalho.

. na elevação da sua capaciaiade de alilecqão.

- cabe ao lelaltanento â tarefa de faze! comlreende! aos quadllos o pê-
. peI alâ Seale Rêgional e a sua importância para toda a organização re-

gional, exercer a alireceão ê rnobilizar o ?artiCo.
- os nepartanentos Regionais aleven alar o exenllo.

11. À SEDE REçIONAI, }EVI] !]I,EVÀN O SEÚ NIYOL DE INO'O À EXERCIR O PA?EI QlT
IIIA COMPETE DE IúODETO P.AÊA ÂS REST.AIITES SEDES }A R!]CIAO.

0 Resporlsávê1 pe]o nepart amento
alas Delegações e ala Sede Regional'

TOMÁS


