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+iPLI'Aii O PíTCâRAI,{A DO PAfiTIDO
E DESE VALVEP UI4A AMPLAí REGULAR, PERSISTEI{IEi B.II DIVERSIFICÂOA PROPAGANDA COI.IUI{ISTA

0 prograÍirê- do Partldo é o GUIA, ê ê 9úê apllcêÇão 6
Cl ficação do. Partldo Comunl-stê,

0 prcgrama clo Partido é aplicado numê guerrê
rev:sionismo e o oportunlsmo.

a VÍA pêrê 6 e,

constante contaa o

r'i aplicaÇão do programô do Partl.do passa pslê luta pê1ê
Ção dô Fiente Ún1ca no lntêrLor do ltlovlmento dê mêaBá3 e
polÍticô de c1êsses,

Uíra intenEê, culdadê e rê-gular propôgandê do progr6ma do
deve ser desencêdeada no sentidô dê dlttgir o lvlovÍmento
nãr1o deE môssas,

Faz.êr pm cada rêünião semôna1 dô dlrecção concelhia 
_o balanço dôs lutas travadas e o Plano parê a dlrêcçôo dês que ve

._nh€m a desencadear-se nê semênê seguLntê,

Fazer inquórlto JLlnto dos operár1os nae fábricas e lnqulrlr Junto
dês môssês nos bsirros ê colectivldêdês.

Â côÍÊanhe 'sú 0s TRABALHA00RÉs pODEt'1 VENCER Â CRÍSE" marcará um
ritmo € uma pêdôncla dê Partldo poa ondê ês nossês organlzaçôes no
Concefhô devêm acertar todo o sêu trsfraLho revoluclonãalo, sob u0s
correcta direcção que as unlflquê.
Âs cêmpanhas quinzenê1s de pDopagandê devem têr um rêsponsáveI em
cada Cômitá Local e um reêponsáve1 por todê a paopaganda no Concê
tho,

Fesponsab1iizêr omô pêrte das cótulâs de base por smltÍr rsgular-
mÊnte propaqôndâ escrlta e mural êcerca do progrôm6 do Pattldo ê
êpolando-so no "Lutê PopuIar", ê llgando êssa propagênda à direo-
çôo clôs lutas trêvedês pelos operários e pelo Povo.

Combater ôs ilusôes no parlamentarismo burgr.:ês e 1utêr p616 oag6-
nízação e dlrecção dê luta do prolêt6rÍêdo nó conqulsta do Po -
der p o 1Í i:L co,

0efender o Governo Popu L ar dos exp 1o rados e oprimi dos, dos operá -
rios e cômponeses e dê todês as forç6s revoluelonár1as, democrátl
côs e pôtr.jóticas, ô'rlti-fôscistês e ênti-socl.ÉI-fasclstês, ênti--
-lmperiê11stae e ênt1-aoc1ô1-Impe11êLLstôs, e combêter e dêsmôscê
rêr os governos ênt1-popu1ôres do côpltâ1 privêdo e dÉ EBtado, -

Cé1u1as que dsverãê emltli reguls.mehte propagandê escrite e mu -
rê1:

FÃBRTiÂS: l.undlção dê 0Bl16s, Sorê.tame, CEL-CAÍ, Perê1rê e B!:L
tt, .1. rint]nta E Lusâ1ítE

constltú1
nô lutê-

Pê!.t1do
revolucr.o



_ O Secretariado do Concelho desenvofverá uma propêgandê cêntrê1
com vlsta a dlriglr e esti.mulên à propaganda dês cá1u1ês de bas€'

_ 0 Secretar!ado do ConcBlho marcôrá e tomará as medidês quê asss-
guiêm o pleno ôxlto das sessôes de êscLareoimsnto e Pêquenos ê

médios comÍcios ê !'êêI1zar noê principsÍs centros do Concelhol
oelrês ê Paço d'Arcos, CarnôxidB ê Ltnda-ô-VB1hê, Amadora, Vênda
Novê, Baandoô, Damala e Barcarênê'

Diverslflcar as formas de propêganda: não desprêzar ê ptopagêndê
rô1 nos bê1rros e pnlnclpê1s conc€ntrêçõêB operáríos do ConcBl

2. DESEI{VOLVER COM SUCESSO O I'!OVII4ENIO OE ESTUDO
DE BOLCHEVIZAçÃO DAS FILEIRAS PARTIDÃRIAS

- Êmpu nhar vigorogamBnte o Volume V dês obras de ÍÍao Ísó_tung.

Bairros B Fregueslés: Amado.ô, 0Birês, Pê9o d'Arcos, Carnôx1de
Bôtcarena, VBnda Nova, Damalê e Brandoa'

- Apticar ô justa resolugêo sobre o Movlmento ds Estúdo dô I Rau_
n 1ão Plenária do Comité RBgional.

'clma pêrê balxo" o flovimento dê Estudo no Concelho.

que o lvlovlmento de Estudo á r.rma necessldadB Pêra ê e_
do Partido Comunista ê parô a superação dês dificuldê-
sa organlzação concslhla.

Levêr o Movj.mento de EstudB êo ssu de se nvo lvlmento máxlmo, pÊ ra
quê possa trênsformêr-sÉ na coatente prlncip6l cêpôz de vêrrBros
obst ácu los 1deo1óglcos à edlficaçáo do Pêrticlo no Co nce t ho.

Compreender que só dum tê1 movlmento de mêssê poderão Surgir os
frutos dê consolldação e deBenvolvimBnto do Pôatido Comúnlstê.

Cumprir com determínôÇão com as rsunlõês qulnzenô1s de Bstudo nog
Comités Locêís e no Comíté do concê1ho, que deverão obsdecea a

uma cuidadê preparaÇão sob umê dlrecção flrme e esclêrec1dê'

Planear e gêrôntir ô reê112êqão dae reunlões semanais de estudo
em todas as cé1u1as de bdsê, lndependentes das rBUnlóes normêis
das cé1u1as.

A dlrecção concelhia dêvê paomovBr reuniões e cohtôctos periód1_
cos com todos os secret6rios dês cá1u1as dê bêsê á fin de se 1n_
teirar da evoluçêo e poder estlmular um forte desenvolvimento do
llovimento de t.studo nôs nossas f11eírês pê_tidárlôs.

o
hã

Dlrlgi. de

Considêrar
dlfÍcêÇão
dês dê nos

0 Volume V das 0brôs de lÍêo Tsé-tung ó o instrumênto do l'lovlmBn-
to de Estudo e bo l chevlzação dês nossês filB1rês.

0s objectÍvos po1Íticos do Í'lovimento de Estudo 3ão: 1) Consoll_
dar e dessnvolver o PartÍdo nos planos dô po1Ít1cê,lrda ldeologia
B da tBorla, 2) Former um novo contlngente de quôdaos teóri.cos
saidos das fileiras dos opBrárlos e reformrJlêr os quê Já €x1s*
temr 3l Recrutar um grande númBro de novos quêdro5.



_ 0as Escolas l"lac Tsé-tung, ,: 1ênçar sob Úmô correcta direcção nas
paincipôis fáb11aê3, tiairros e freguesiôs e nos mais lnPo!'tôntBs
clubes e colectividades. deverâo surgir 20 novos quadrcÊ quê en_
grossem ês nossas filelras partidáriês e 30 novos êdêrantes que

êlérguem ê bêse de massês do nosso Farttdo.

- Erguer 11 Escolâs 14ôo Tsó-tung no Concelho de 0elras:1na Fundl
gáo de 0eirasl 1nã fregusslô dÉ 0elrae tSÚl'lÉ0); 1na fregÚes1ê
áe Paço d'Arcos ICI'l ou Ãssoclaçáo Popular), 1 em Linda-ô- ve]'hê
tcole;tividáde), 1 nê sorÊfame; 1 ns cEL cAT, 1 nê freguesla dê
Amadoia (Filarmónicô ou Rônge1), I nô Veidô Novô tUPVNl,l nê Bt.an
doa? 1 Êm Bracarenar I na Dêmôiê.

3. UTTLIZAR E DEFENDER AS TRES FACAS
OA CONSOLIDAÇÃO DO PARTIDO COI'IUNISTA

Concelho,

- Prêpêrar e êBgegurêr a distrlbulção entae o 9êctor 6vançêdo dô§
massas ê entre os quadro§ do Partido de outras lnlcativas ô lên-
çar peIê Edltora do Pattldo, nomeôdamente as 0BRAS C0Í'lPLETAS 0E

LENTNE.

_ Asseguaar umô bôse de 60 ôssinantes para a Revistô Íeó11cê do
Pa:'tl:do, teôdo em contê quB, tratando_se de publicêção periód1êa
há que tratêr dê con5o l ldôçÉo e de senvo l vlmento da rsde de assl_
nantes.

Prossegulr na difueão do Vú1umê V em alguns pontos do
nomeadêmente em 0eiras e Cêrôaxidê'

RÉêstrutorôt,conso11dêr e desenvolver ê rede do Órgão Centrale re
novar oportunamente as a§slnôturas que tenhêm caducado.

8ôaêntlr

Alargar

pontualmente o pôgêmento lntegral do Jornô1.

psra 250 o número de j ornai s dlstr'lbutdos no Concelho'

Nomêar em cêdê Cômlté Local um responsáve1 pela
trô1, quê êssegurê o pagamento pontual e possa e
pêaa do dia da dlstribú1ção, q!êlquer obstácu1o
coêmênto do Jornal.

rede do drgêo Cen

1Lm1nâ r, na ves_
êo l ntÊgraI ês-

4. CoNQUISTAR E REF0RçAR POSIç0ES NOS ÚRGÂoS-DE^tiíASSAS-E 
LüTAR PEt0 ALARGÁMENTo DÁ BAsE DE MAssAs D0 PARTiD0

Lutêr por ganhar 5 dê1êgados SlndÍcêi5 nos prlncipais locals de
tratlê1ho do Concelho,

Conso 1ídar e desênvol ver as nossas poslções na orgênizêção sindt
cal., nas CTs., Ct']s., Clubes É Colectlvldadês, Coopêrêtlvês forma
das ou ê formar! lmpulslonar a formação de orgênlzaçõÉs da Jr.:veã
tudê no seí o dôs co lEetlvl ddde s s dar orgdnlzêção êo taabalho en
tre as mulheres.



ÍrêÇ ar p1ánog concretos
dades e oútros órgãos de
reforçar poslçõ€s.

Dars o trabê1ho €m cêda uma das cotectivl'
mâssês ondB Sela possivsl conqLllstêr ou

Inscrever como §6cios e fazer com que passem a frequentêr as pfln
ãipai" "orn"truidades 

os aderêntes, slmpatlzantes ê todqE os quê-

à.ã" qr" não seJam lndlsPensáveis em outrês tôrêfês do Pôrtldo

0esênvolvea nôs colectlvidadês um trabalho paclsnte e pBrslstente
ãàr"""i."i0. 'fôrçês em detêrmlnadas,"secções"' fazendo dest6s e-
xêmplos êvançados ê nao recu§ando ôÍ de§empenhôr ôs mê1s hum'1deg

tôrefôs tlem como oosôndo toÃar a Ínlciatlva em certaB teallzações
de mêssês, como logos florals, Jornadas dêsportlvês' col6qulos e

pur""i""., pu"".!"Ã de fllmes B s11d€s e organlzaçéo de grupos de

teêt ro anad o r.

Segulr e defsndea üma po1Ítlca de que os sócios - os que frequen-
taã e os que não frequentam ê cólectlvÍdade _ devem ser lnformá -
dos de tudo o que se pass ô na coleêtivÍdôde'

Êstudêr e propor as ô1teraçôes convenlentes aos Estêtutos'com vls
tâ â colocêr a colectlvldade nês mãos dos sócio§ e ao serviço dêB

mas s as do baL rro ou 1oca11dôds rêspectlva '

Criêr e conBolldar L.lmê organlzêçáo de Pêrtido nê colectlvldade'
com um responsãve1 que deverá fazer relatór1os regulare§ nas rêu-
nióes da orgônização dlrlgente de qúe fará partê, acercâ dê ôct1_
vid ade dese;vo 1vida, dos fru to s do trabêlho e dôs posiçõBs al can_

DefE nde r no êe1o d6s colectivídades
raç ão desses órgãos, da sua cên t ra 11
na bôse da área ou reglão, e dô rêÊ1
çõe s conJuntô3.

Colectividêcies onde cieveráo crlêr_se organlzações do PartidÔ: SU_

l'1EO e AD0, Sporting ClLlbê dê Linda_ê_Ve1hê ê Socledade CrÚzquebra
dense, F11atmónica da Amadora, UPVN, Rônge1 e Estr€1as dô Erêndoê

a ne ce s sldade dê lntercolabo-
zação num órgão coordenador
1zação de encontros e realiza

5. AS CETULAS DE

OÀ CADEIA DÂ

_ Íendo em contê
da cêde1ô dos
mezê â batalhô

BASE SÃO O ELO MAiS FRACO

oRGAIIZAÇÂ0 D0 PARTID0 N0 C0NCEL'10

que as cé1ulas de ba
4 escalões da 0rgênlz
dôs cé1u1as de bôse'

As razões dô frôquez a das cé1uIas dê bôse no concelho
deE ldeo1ógicê e não organLzativô.

so deverão ser o 919_!Il!g!!gl
ôçáo Reglonal, t tôva. com fír-

de or_

0 lvlovÍmênto de Estudo do volune V das 0br6s de ílêo Teá_tuÔg e ês
sessóes semanals de estudo são o lnstrillnento dê transformação da
sÍtuêção aetuê1 das célú1ê5 de base no Concelho e da superaçãodas
dificuldêdes dô nossa organização concelhlê.

Não Begui. o método de querer coíso1ldâr tudo, mas ôntes Ô de c0_
|'1EçÂR F0R CONS0Ll0AR BEÍ'1 1/3, Pr.ev11lgiar ê5 cé1ulôs de fábrica
e, dentro dÉstas, ôs das Grêndes Fãbrlcas do Concelho.



- Con6ô11d ar ê dÊ senvolver ês ce
me, CEL-CAT, Perê1ra e Brito,
Amadorê, oelras e PaÇo d'Arcos

ções dê basê.

- Apontôr para a cr1ôção de

1u1ês da Fu ndição de 0ei.rês, Sorefê
cometna e Lusallte! ê FrÉguesías dê

_ Colocôr em lugar de de6taq,re e conferlr ums Ín'portánciê decisiva
á6 oaoel do centrôlismÕ oãÃo""á"r"o ros nátodos de oirécção' aos

ããtãirtã.-ã"-É";ii;; "" derínição dô potÍtica ô sêsu{r' e êos "10

aÀuÀ."" 4"" flilitantBs 'c"rr"i"i""" na criação dun €spÍríto de Par
tl.jo ê um êst11o de trabalho revolucionãiío em todôs as o'ganlzê-

'15 novês có1u1ô9 de base no Concelho'

_YL.,conlueacão.clê batê1hê da edlfÍcêção das cé1u165 de bêsB ê dê
-"-, 

t 
" 
i t, ã ' ã o 

' 
r, o u t Ín ê n t o de E studo, oevêrÉ resu ltar um grsnde ô1êtga-

mento do Pêrtido no Concelho, traduzldo em 50 novos quadros e' /u
novos aderBnte s,

_ Taaçar P1ênos p arÉ
1ôndô regularmente
deve cu 1m1n ar numa

ar;,,,!I ),r- l

6. OS TRÊS l,lEIOS DA C0NSOLI0AÇÃO ORGANÍzÀÍM

19_ R€ctÍftoâr, rêvo1uc1onárlzat e consolldêr a§ Delegaçõês do Pôrt1_
do no Concê1ho, confBrindo_lhes o pôpe1 que dêvem ter nô urganlzê

.ção dô PêÍtido ê no deEsnvolvimento do trabalho 1sgê1'

_ Lev6r â cabo as otlras de restauro das 2 ê6tua1s delegaçàês do con
celho.

- Aseegurôr, em êstreÍta ligação com o DêPôrtamÊnto das Dê1egêções'

, a- legalização da ocuPação das 2 Delegaçóês do Concê1ho'

_ ó"fu" aslComissóes dÉ '3êds e nomean od reaponeévs18 dê cêdÉ'Sede'
' Conf,êxla grônde destêquê ê definÍr bem ô6 funÇões e dêveres do rea

ponsáve1 ãe sede, llgando_as à lmportâncta do ôpônelho 1Bga1 do
' Part i do nê {ase aci:Jê1.

- Nomear comlssôes pô.4 â aberturê dês Delegêçôes dê Amadorê e Pêço
d'Ârcos.

- Abrlr ê Delegêçãot,dê Amadora no 2e trimestre e a de Paço d'Arcog
no 39 trimestre do corrênte ano,

2g- Aumentar as quotas êm todas as cé1u1ês, têndo como crltér1o mÍn1-
mo um diê de salárÍo.

- Atlnglr oê 25 côntos mensais dê quotôs no Concelho de oeir6s atá
flnal do an o, como seguê:

no 19 trimêstre _ 10 contós
no 29 t rimest re - 15 contos
no 39 trimestre _ 18 conto9
no 49 trlmestre _ 25 contos

_ Nomear um responsáve1 pelas flnançês do Partido sm cada Comlté Lo

ca1 e um respoírsávê1 para todo o Concelho.

câda cétu1a, fixêndo-1hes obJectivos e eontro_
o d e I s n v o 1 v i Ín e n t o deste movl mênto de mêssa que
grande vltó116 do P13no Anuê1'



,j

Fêzea o balênço da apllDaqão do P1ôno sobrB FinanÇôs, mês ê mes e

tomaij ês mdrJldEE ôdequ6das so_ seu iótêgaa1 cumprlmento'

Pa.ticlpêi' na êdifiia!ão duma fortê e-capaz Tlpograflô Reglon-â1 pô

Eando !;iégra1lnênte t;das ô5 dÍvldês ã Tlpograflê'

Pôr em condlções de boa ut111zôção os mê1os técnl,oos-e de lnprês_
são êxistentes em eada uma das 2 dê1egêÇóes do Concêlho'

ELEVAR A CAPACIOADE POLÍTICA E, COI{SOLIDAR OS COMIÍES OE PARTIDO

09 Comité Locê1s e seus Secretêr1âdos

- O Comit6 de Conoelho e seu SeêretarÍado

7,

.9.

10,

8. PREPARAR ACTIVAT,IENTE E DESDE JÁ A II CONFÊRÊIICIA DA

REGIONAL DE LISBOA (MAiO)

- Dlscutlndo ê anstlsanclo as razões e consequêncÍas da

çáo d6 I Asêêmbleiê da 0rgairl2ação RÉgÍônê1 de Li6boa

_ Tomêr as medfdas quê dispeôsem as "soluções de últlma
todo o Partido môbi11zadú para estô reê1124çêo atrave
çoE mensai s do tlabêlho dê3envo1vido.

O II CONGRESSO DO PARTIDO COMUNISÍA DOS TRABALHADORES

Entender o Congresso como uma tr€fô nllitante de todo o

Cêminhaa vitorlosarnênte para o 11 CoÔgresBo spllcando o

a1,

OR6ANIZAçÃO

não rêô1124_

horê'. Ter
s dê bê1an _

PORTUGUÉSES

Partldo.

P1êno Anu

ÍRAVAR cOM FIRMEZA A LUÍA

Conpreender ê luta entre 6s
Pôrtldo da luta de c1êsses
to comunist ô lnternôcionê1.

A lutE êntre as duas 1lnhas
Parti do Comunlsta

TNTRE AS DUAS LI NHAS

.iuás linhôs como o reflêxo no sê1o do
na súciedade e da sltuaÇão do movlmen-

á um duro êombate pe1ê Edlflcêçáo do


