
o-;:

I REUNIÃO ALARGADÀ
DO COMITÉ REGIONAL DE TTSBOA

10/11/12 FEVERETRO 1978

íqLAN\F\CAÇAO AWAL E ARECÇÀO WFTCADA'

PLANO
ANUAL 1978

Enroizor o Fortldo Coíx.rrbto
nos 3 eixos 'rú.strkúf (Sqovêm, Moscovide,Slo lrio)

coNcELHo & Lwres

*

§
1'ETF



I

FAZER DA CLASSE OPERÁRIA A FORçA PRINC]PÂL

Num Concelho maÍorltsrlaÍnentê operáalo como o Concelho de Loures
onde estão cohcentrêdos os prlnclgals ramos da lndústriê dBsdê â meta
lurgla à construção civÍ1, dos quÍmicos êos el6ctrlctgtês, passando
pelos vldrêirós e cêrâmLcos ê sêctorês e êmpre9ôs chêve da economla ,
onds vendê d16r'1êmehtê a sua forÇô de trabalho um prolêta!1ado êduIto
que acumulou uma grande experiênciô de lLrtô nos duros combôtês de clês
sP travêdos antes e depôi.s do 25 de AbrlL e onde o revisionÍ9mo exê;
é,uma influênciô, um controlo e um dôm1nio grêndes, o nosso Pêrtidã
como Estado-lÍêLor de combatÉ da c1ôÊse operária tem de estabê1ecer pro
fundas raízes entre os operários, rêforçêr ô sua bêsê prolEtáris re:
crlltando de Bntrê os operár1os, os elBmentôs mô1s ôvônçêdos e mais coín
bêtlvos, vlndos das grêndê s unldêdB s fêbrl5 do Concelhô.

Fôzer da classe operárla a força princlpê1 significa que é Bntrê
os operêrlos que devemos reallzar um trôbô1ho p!.ofundo e avançôdo que
dêsagregue o l nlmlgo ê gênhe ô mâi orl a da cIôsse ope.árla pera ê po 1í
tlca do Partído

Fazer dê c1êssB operária a força prlncipal slgnlflca que devemos
p11ve11g1êr o trôbalho entre os oDerárlos, concêntrEt aÍ ês nossas for
ças, aÊ sentêf a nossô activld ade nas grandes fábrtcas e emprê s as dã
Conce lho.

â forÇô prlnclpê1 Blgnifica ENRAÍZAR 0
xcS ÍNDUSTRIÂIS - Sacavám, I't oliãifãããE.

Iriô - de forma a resolveia

Fazêr dô ê1asse operária
PARTlOO COIíUNlSÍA NOS TRÊS ÊÍ

conirôdTçããl;TncipaI da iÍ'p1antêção de-
siguô1 do Partldo no ConcBlho

Desmascôrando a natureza aeaccionárj.a dos sucesslvos:gp-yernos
da burgueslÉ 11gôdos quer ao capitallsmo prtvadc quer,'de es-
tâdo, e lêvando ê con sciência po1ít l ca das massês e gônhando -
EtA pêrê o campo da Revô1ução.

NA CRlÍ1CA êo !'êvlslonlsmo e êo oportunl6mo Bm todês ês fren-te§ (trêbê1ho slndieê1, ô9socÍatívo, ôultural e desportlvo) e
€m todos os dom{nios Ino programa, n6 ldeolog1a, nô tãctica,
noe órgáos de môssó., na concepção dB pêrtido ).
NA LUÍA contra as medldas dos governos do capitêI da :ntensí-
TE;ãáo dê explo.ação e de repiessão "r0"" u-"ru""ã opeÍ.á.íae o povo atrêvés do ôumênto do horár1o de trôbê1ho; dos despê
dlmentos em massa, do encerrêmento daB fébatcês, da intensifÍ
cêçao dos rltmos e metôs dê produÇão, da devoluÇão dôs terrôãe dês empresôs aos 1êtlfondlárlos e êôs capitôIistas, do êu -
mento da côrestiê de vlda ê das dêsocupêções.

1. NA APLICAÇAO DO PRO6RAI,IA

Co ntra os p rogrêmas dô burguesla parê ê sê1dê da crÍse à cue-
ta dos trêbêlhadores, do pacto Boclê1 e de colabor6Ção de clês
ses, êtravés de vlgorosas côInpanhas po1Ítícês dê êgitêÇão ã
propágandâ dlfundla o nosso programa de que "Só 0S TRABALHAO0
RES PODEI,] VENCER Â CRÍSE".

2, NA DEFESA DO GOVERNO POPULAR



5. NA CONSUISTA
;E'íT'Iã;TãI;ã
ê re fo rç a ndo

aog dreàoc de Íl.aEsê5, gocdvôndo
e do o;ortrrismo nos õrgãos da
as posiÇôes conquistad6B, nos 7

ê)
b)

ô l nflu ênc1ê do
classe op6réria,'
órgãos de mes -

6. N0 anÍ,lEATE às ilusões no pê.14m€ntarlEmo e nê denocracla but
!trããã-!iã!agaaas pelos dive.sos p3rtidos da burguesl6 quê pÉ
iendem'atraiés dessas 1de1ês desviar as lutaE dos opêrirlos
dôs sêus obiectívos finals ê imedlatos, quebrêr o seu t'mpeto
revoluclonã;io ê arrezímentar a c1êsse operárÍa e o Povo pa_

ra a teoria ds conciliaÇão de e1êsses e pêaê o pêclflsmo'

c
d
e

c

NA DÍRECÇÃO dê Frente Únlca no 3e1o do moviÍiento de massô8,
ããã6ãEEiãã-o desvio de "esquerdê" que se opôe as allanqas e

o desvlo de dlreltô que coloca a classe operárlê a reboque
dos ô1iêdos, arioptando nô sua constltulção úma tácttca f1êx1
veI B com fiase nos PrlncÍPios gônhar ês ,nêssêB pEra o pro-
grômô do Partldo e parô o 1ôd o da revofuQao.

Sí nd 1c at o§
Coml s sõê s dê Tratrêlhadores
Comlssõês de llorêdorBs
CIutrês e Colêctivldêdes
Cooperativas
organlzaçôes de M utheres
0rgônizações d.. J,rventude

7.

8.

AO FIiI
PARÍIOO NO CONCELHO

VOLUME V

LsvoÍ' âtó áo flm à !svoluclonarLzêçáo á repôr sm todo o conce -
Iho 6 11nhê gêrê1 do Partldo, combôtea ilrmemente ês adulteraçõBs,os
dêsvl.o9 ê ôs interferêôciôs d6 1lnhs ânti-psrtldo nos dominlos da po
1Ítica, da tácticô, dê direcÇào da luta da classs operártê e do povo,
dos mátodos de trabalho e direcÇão, na concepção de Partldo, nê orgê
nízacáo; em trêvar batê1ha a batalhô, em pêssar dumE etáPô ê outra
empeíhando_se em obter vitórias sucessivês, Êm trôqar Pl6nos ê obleo
t1vo9 ê em reElizêr balanços sistemãticos.

NA EDI FI CACÃ0 do Pêrtido Comunlsta
do Part 1do nos 3 eixos indústrials,
cêpêcldade dê dlrigir ml1 combatBs
te e dlsclplinêdo que goze do aFolo
Povo do Concelho,

as sênte no enraizamento
ns suê firmeza, coêsêo e

de classê. Um Pôrtldo for
dà c1êsse operár1ê € dã

iI

LEVAR ATÉ

A. REV0LUCT0NARlZAçÃ0 D0

COM BASE NO

A revolucl onarl zêÇão do
mento de rêctlflcêçáo gerê1,
PÉra combêtêa ô linha oPortun
cação entÍ'e nós e o inimlgo.

Partido no Concelho, novô etapê do oovi
ôsEentê no eEtudo do Volums V como mé1o
ista e traçar úma clara 1lnha dê demar-

A a€voluclonêrizaçáo passa po. moblllzar todês as forças e fac_
toreâ posltlvos e ôpoiar-9e nô esquerdê do Partldo no Concelho.



10.

C- 0 t4OVTllENT0 L.lF ESLUD0 e
a formê que asSumB, nês
narlz aÇão do Pârtido no

ll.tica {êita de êntus
sao condlÇoes bô51cês
rio Concelho.

3

Folchevizãaão das nosEas fl1eirês á

êctúâ1s clrcunstânc1ês, a revo]úcio,
Concê1ho.

ÂS 3 FACAs são um lnstrLtmento de Í'êvofuclonêilzação_ do PartÍ
.ln nô l:ôn.ê1hó.
Criêr limá. base de massês entre os operãrios pôra ô Editqra
do Pórt1do, nô dÍfusão das obras dd i'larx, Engels, Lenlne,Es
tê11nê ê l'1êo Tsê-tung. l-Jlfundlr eitre os e1êúBntos ôvançôdos
dê q1êssê 1.000 unldêdes das 0bras Completas de Lenlne.
Crlêr um suportê êntre s vahgu6ada'dos trêbô1hêdbrê5 Éêrê ê

Revista Teár1ca .io Partido, Constitulr uma bê5e íilnima de 2m
asslnaturas e atinglr êté finê1 do ôno 400 assinênte9,
Crlár uma ênra1zêda rede clo órgão central do Pôatido nês-prin
cipêís unldôÉtê.s fabrls dos 3 eixos lndustrials e ê1êrga_1á
Fôra 800 iornê1s ío ConceIho, âtó flnal- do óno.

PersÊverar no Centrô1ismo Democrático e nê Ap11caçáo da LL:
§AS á o mótoCo pê.4 despertêr, mobllizêr, gênhar e

ãã-maloria dos quôdros e éctivistas e 1evêr êté ao
flm a têvo luilonarização oo Pêrtioo no Co.lcell'o.

12 . út]I ESTIL0 DE ÍRABALHo PR0LETARI0 e uma vÍ!ioro§a
fã!iãl-?'iããiprina e espírit
pôra a revoluclonarlzaçãrl

rea11zôr no
narizêção do

atmogfê ra po
o de Pôrtldo

À I ASSEIIBLE]A CONCELHIA, A

fiãIãIl1õifããã-ãã-T Iãcro
de Loure s.

0u tono, devÊ ser a
Pôrt i do no Coácolho

III
O NOSSO TRABALHO SINDICAL E O MOTOR DA NOSSA ACÍI-

VIDADE REVOLUCIONÃRIA ENÍRE AS I4ASSAS

A frsntB do trabêihô sindiiá1 no Concelhô1de Lóures, onde estão
mêss1vêmente repreg€ntêdoB os malorês Síndlcatos operárlos da Re_
g1ão constltul ô prlncipê1 frênte de luta dó c1êsse operár1a e a que
Lrnê ôs vãriôs dezenôs de milhêrBs de opsrárlog do ConêB1ho'

0 nosSo trabá1ho sindlcê1 te,r coío ê1vo o revislonlsmo, ê sua
1nf1uênciê e dominlo no môvlmentô sindlcal e nos' árgãos slnclicêis '

0 desmôBcôrômento, o isolamento e E, dêsêgreEação do revislonís_
mo é iJmê lutê dsra e prolongadá:em qúe é nêcBssárlo infligÍr derro _

tÉ9 ao inimigo, bôtElhô a trôta1ho. 0 trabalho slndlcêI no Concê1ho
têm quê gônhar em estab11ldôdê e regularidêde d€ forma a qLle a c1ê5-
se oEeráría veJs no nosso Pêrtido à únicê foiça capêz dê ê1cônçÉir v1
tóalôs para ô c1êsse e a alteanôtlvê ã política e óo paogràna dos re
vlsíonlstas.
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0 tr6bal.ho s i n d I c é f ' n ô ' c ô n c e t h o ó úm me 1o de alargai 'a no§sô 1n-
fLuência no se 1o dos operários, de rêforÇêr ê base proletár1ê do Par_
t1do, de entrar nas fábricês e emprêsês onde ainda não sstêmos ou
dlspomos de urna fraca 1mp1ôntação e de consolidêr o trabê1ho reê112ê_
do nos poôtos avanÇados.

. A frente do t rêba tho sindlcsl
tre as Ínôssas e do enraizameilto do

é o môtor da nó6sô êctivld6de en_
Part ido no três elxos lndustriais.

os e no l'lovimento Sindicê1
ôf1uênclô do S0CIAL-FASCIS-

ruturaÇão sindlcê1, seJâ nês Assem_
nds

14, II.PLANÍAR A L1NH,1 SINDICAL LUTA-UNÍDADE.VlTÓRIA, NêS g.êNdSS
empre aôs do concelho.

15. No trôbal ho sínd1cê1, nos SíndLcêt
dl rlglr o fogo prlncipal sobre a i
lí0 entr€ os opê rá rio ê.

16 . CONCENTRAR prlncipêis Sindícatos Operárlos do Con
QuímÍcos, Electriclstôs, Textsís e Can;

truÇão Civi 1,

17. Luta. por C0NSUISTAR PoSIÇÓES nas Comlssõss Sindlcals e e1e-
ger Delegados Sindlctsls Comunistês ou dê êonflanÇa da clêsse
em todas ês Grandes Fábricôs ê Empresês, Fazer elsger 50 dB-
leEados comunlstas no decurso do P1êno Anuê1.

em toda a VIDA SIN0lCAL B0 0ISTRÍ-
colectivas,'ãejl:ra-Jãrra--fr õ!iããÃTã!ãã

18, Pêrt-Lcipar de +ormô êctivê
f!, seja nês contrôtações
Sindicals, seJ a nê reest
blelas do Slndlcêto, sêJô nês eleições sindtcals,- sejê
Fracçôe s S1ôdicêis Comunlstas.
P arti c1p6r de fo.ma regu 1ar e orgênizada nB vlda das Éêcçóês
slndr.cais do Concelhó [meta1úrgicos, qoi'micos, texteis e vi_
dreiros ) .

19. A actividade sindicê1 tBm como núcIBo dirlgsntê a
BASE do Partido nos locais de irêtlê1ho.

CÉLULA DE

20, A co14ISSÃ0 SIN0IcAL c0NCELHIA é o nó de todê â nossê êctivi.-
dade s1nd1ca1 entre ês Ínêssês,

IV
ÂS CELULAS DE EASE DAS GRANDES FABRICAS

sÃo o PILAR 0o PARTIO0 C0MU!rSTA

21. 0 I'lovimento de Estudo é ê ÍAREFA CENTRAL com vlstô à.enso11-
daÇão ideológlca e à b o 1cfi;I-L;ã;-á;-;;;-no s sês fi 1ei rê s pêr -

-t1dárlas e devem reê112ôÍ-se "SesBôês de Estudo" semanais 1n
dependentss do estudo rjês rêunióee normts1Ê da eé1uIa.

22. A OIRECÇÃO DAS LUTAS OOS OPÊRÁRTOS ê dO
ffiasde
nlsta.

23. As céluIas de bãse devem pôr de pé e
lÍÂ0 ÍsÉjTUNG no Conietho, no dêêurso

Povo trat êlhaáor ó a
bêse do Pârtido Comu

manéj ar bem 20 ESCoLAS
do PIano Anual e inte -



grêr 300 e lernentos

24. As cé1ú1ôs dê bêse
ê vida lnterna os

das masass.

devem êp1ícar conscêncloaêmÊntê
ESTATUT0S do Pâitido.

Cêda ôó1u1a, cadô mi1ítante, deve empenhai-sê no
rsl de quotas no Concefho tendo como crlt6rio ml
de sa1árro. T11p1lcar ató final do êno o voLume
menSaig !

Êm toda

aúme nto ge-
nímo um d1ê
dê quotêB

25. As cé1uLas de bôse devem formôr, educôa e selecionar
de contingênte de 0UAoRoS DIRI GENÍES e princlpêlmênte
das fi1êírêe aa c tãlEã-ã!Eiãi1ãl-

26. RECRUTAR dB entre os elementos avanÇados da alêsse um grônde
õõiTTffin te dê quadros e adêrentes. T:.;o11cêr o númêro de mi
lltantes ê de ôdêrentÊs do CoôcÊ1ho. j.
Edlf!.cêr o PartÍdo nôs fábricas, einpresas, oflclnôs e bêirros
operár1os. Duplicêr no decúrso do Plano Anuê1 o tot61 de c6-
1u1as de base do Pôrt1clo.

27, LS 22 GRANDÉS FABRÍCAS do Concelho são o esteio prlrlclpal do
Énraizêmento do Pôrtido Comunl'atê nos trEs elxos lndugtrlêis,
Consolidar é alargôr a organização Dnde Já existe, reforçá-
1ê onde êinda 6 debll e implantá-1a onde não exlste.
ComeÇêr por consolidar ben 1/3.

v

CRIAR SOI"IDOS, CAPASES E BEM LIGADOS Ã5

I.IASS AS COMITÉS DO PARÍIDO

um gran
saídoã

A chsve dê actuê1 §1tuêÇão do PartLdo no Concelho é o problemê
da dlrecção concelhlE - o Comltá do Concelho e os 4 Comltós LocôIs.

llma direcçãô firme e capêz nô ôp1icação da llnha polÍtícê do pôr
tldor uma direcção com suflciente lnlclêtiva e êúdáciô para actuar et'
todos os combatês da ctasee operérla e do povo trÊbelhÊdor, numê d1 -
recção qr..le se êtreva ê 1útar em todos os domÍnios contrê o revisionls
mo e ê propagar poa todos os mêios o marxismo-1ênl,nísmo, uma direcçjo
Lntimômeôte ligada por mil flos à massas do povo, conheêsndo ê suê vidô, sendo cêFaz de intsaprêtar os Beus ênseios e de colocsa-se à cabã
ça de todos os seus protestos p movimentaçôes: uma dlrecção que ap1Íque o centrêlismo dernocrático e se atenha aoE EstêtLltos do partldr, -
uma dirlcção que pr6tlque um método e um estilo de trabalho bolchevl-ques, sô1ba mobil.1zêr s energia la mô1or1a dos quadros e que sejê eêpaz de êpoiêr-se no sEu Êntusj.aBmo revolucionár1o, uma direcçâo quãpreste sscrupoLoso cuid6do à educação, formação e sêlêcÇão de uma grên
ds quôntldade de quêdros de direcçãor uma dÍiecção coesÀ e untde, !l:ãgózB da êutorldêde dos quôdros e conqulste pê1ô suô cIê.ivldà,1cia, ftr
Ínezei e capacldade ê confiança da massô dos membros do partido, em su:
ma, umÊ dirêcção nas mãos de m ê r x i s t a s - 1 e n i n 1 s t ê s , que ôplique a lln-
nhê dê ntêssês, quê diriJê os operárlos, que combatô o rêvis1onlsmo,que se revolúcionsrize constêntemênte ê qus ouse travar batô1has.ê csnpênhas e conquiste vitór1ês socessívas pêrê o partldo e pu.a s organf
zaç ão concelhiê



28. 0 Comlté d.a Concelho.

2s. os Comités Locais.

VI
O ÂPARELHO LEGAL E A BÃSE

DUI,IA INTENSA VIDA PARTIDÁRIÂ

As delegêções do Concelho dÉvem sBr o espelho do Pêrtldo, onde
sa viv€i uma atmosfera polltlcê, que transmltê o eítúsiêsmo revoluci-
onário, a forçô e o di.namlsmo dos quêdros e orgônizêçõês do Concelho,
que t'eflita os avanços e o rltmo do Partldo, que despêrte ê mobilize
os qúôdt'os e ôs môssôs, qoe propagandeie as vltó11ôs alcançadas na
condução e dlrecção das lutas da classe operária.

As delegôçôes do Concelho devêm- Émpenhar-se
dcno das massaS, ao ôbôndêLhêmento, a liquldaçêo

um meio oêra Bnrê1zar o Partldo nos 3 eixos
Ção e desenvolvlmenro do noÊso t rabaL ho de

môssas, na re vo I u c i o nê ri z ê Ç ê oáo do Pôrtido, nô organizôçêo

opê rôt Ínudançês.

0 Aparelho Legal é
lndustri ais, nê consolidô

+ãb11cês.

no combêt e ôo abên-
, à indisclplina eem

das grêndes

30. Edlfícar a Sede Concelhla.

31. Consolidar ês

32. Abrir 3 novôs

legaçôes"

legaçôes: I'loscavlde, odlvelôs e StC. Ir1a.de


