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I- o C0NCELH0 DE vrLA FRANCA 0EvE SER Ul't CoNCELHo FoRÍE E AVANçAD0

1,

2. APLlCAR COI'1 FIRT.IEZA O PROGRAIÍA DI] PARÍIOO

_ Nê luto conttô os goverílos do capital (prlvôdo e de Estado)e na

.ã"iãiãnài" áã.r.ã"" operária ê do povo cont.a ôs sLrês medldas'
nê pol{t1ca dê prêpârar e ôcumLllar forças para os duros comba -
teá com ê contrô-revolução que sê ôvizinham,peta defêsa do Go-
vêrno Popular.

- Na csmpanhê "sÚ 0s TRABALHAB0RES P0DEMENCER A CRÍSE", at'avás
dê moblllzaÇão de tod6s as forÇêÉ páaa as Campanhas de Agltaçêo
I'lura1! êp11;ando os P1ênos pérâ ês dlversês frentes e seotoreÉ'
e ê1€bo!ando Plsnos de actuaçâo táctlcos parê cêdô 1utê quÊ des-
ponte,

um Partldo fo!tB e avêÔçado signiflca quB

palnclpal forçô da Revolúção, a suô força
subtraídô ao revislônlsmo e gênhê pôra

Êd1f1car no Concelho
classe operári a é a
rlgê n te, e deve ser
ms rx í smo - 1e n 1n1s mo -

a

4.

Trêvar ê lutB por lnf1uônclar e dtiigír todos os combates
a clêsse operárla e o povo irão ter de trêvar'

qu B

_ Educêr o Pêrtldo no conhecimento e num perfelto dominlo do Pro_
grêmê.

3. SÓ NA LUÍA CONÍRA O REVISÍONÍSI"IO O NOSSO PARTIOB SÉ POOERÁ CON-

SOLI DAR NO CONCE LHO.

- Írats_se de contrôpor êft todas ss frsntes e dominlos o nosso PôÍ

tldo Comunistô ao Partldo Revisionlsta e trôvar com fítmezõ' co

rÉgem e determlnação úma 1utê dê morte contra o nosso Prlnclpal
lnrmigô no seio dô classe operária.

- Contrôpor o Progrêmê do Partido, o prograrnê da RÊvo1uÇão'ôo Pro
g"ur. iu tratçãã ao Pêrtido Revlsionigta, Í'lostrêr-em cadô sltua
f,ão concreta iue se trata de dois Progrômas aÔtagónicos e duEs
claeses antagónÍcas, e at'gumentar nê base dos factos, sem têmer
as pressôes, Junto dô cLassê operár1ê.

_ Contrapôr ô táctlcâ ds luta dô Partldo à táctics da concili6çâo
do Pôrtldo s ó c i a 1 - f a s c 1 s t a , e deÍhoastrar, em cêda lutê concrsta
que uma, a que apontê ê 1utê oomo o únlco oamlnho que leva ê c-la s

se à vltó11ê, E ô outra a mantén paralÍsêdô e êp6nas conduzirô
a dê rrot ás.

- Contrapor a organizêçáo do Partldo ã do partLdo revisloní9tôpor
um Iâdo, demonstrsndo a superloaldadê dê no53a polÍiÍcê nos 6r_
gãos de mêssês, ê por outro, dêmonstrôr ô força e ineÚtlr confi
ênça na orgônl z aç ão dô Pêrtl.io.

- TrêvÉr á luta nas nossôs fi1êlres contra o revl§ionlsmo' cont'ê
a cêpttu1êção face ôô revlsionlemo e contÍ'ô o de9ânimo' contr6
as 1àcjtas que não compreenrlern a necessidêde'do combate êo revl-
sí onl smo ,

I
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4. ConBolidar e desenvolver os nossos ponto§ +ortes, os 1ocê1s ondê
Êstamos nos órgãos de maÊsas e ondÊ a mêiorla das massas aplica
Já e segue a nossâ po1Ítica, no sentldo de demonstràr às massas
do concelho ê ôos nossos camêradôs quê o revisj.onismo tem os pés
de barro e que a nos sê po1Ítt cê é superior em todos os ôspectos '

- l{ão perder poslções nesses órgãos.
- Alargêr ê ínf1uência desses órgãos ô outros pontos.
- 0s pontos êvãnçtsdos úêvpm corstiluÍr-se em pontas_de-1ançê da

propêEên.la e penetrêÇão .ja po1Ítica oo ParLldo,

5.8 hosso trêbé1ho de massas assenta no rêforço ê conquista dos ór
gâos de masBês, lnstrumentôs indíspênsáveis pêra, sêgoindo a po_
1Íticê dos mêrxi.stae_1enlnistas, 1evêr a RevoluÇão até ao f1m,

6. Edtríear uma forte Cômlssêo Sindical tto Concelho, capaz dê to_
mar em mãos, dlalqir e mobllizar os quadros para todôs os proble
mas sl ndical s e toalas ôs lutas sindicêis.

Formar e reguLarizêr ê vlda dos núcteos slndicals dos 14êta1úrt1-
cos, QulmLcos e Construção Civll do Concelho, qus aeê11zam reu_
n], oes qulnzenê1s.
Paat iclpêr na vlda das delegações sindlcais exlstêntes no Conce_
tho.
Ecluêôr todôÊ os militántes no sentido de desmascarêr e laolar os
delegôdos sindicais s o c I a 1 - f ê s c i s t ê s , e nqu adrar os nossos c êmô rê
das delegados sindlcals, sob a d l recção do Pêrt ido, e conquistar-
30 de legadôs sindlcê1s no Concelho,
Todas ês có1u1as e organísmos devem dlscutlr ê tratôr seriamente
dê5 1utôs slndlcals e do movlmento slndical.

7, I'ranter todas ês posieões nas Comlssóê
- AprBsêntar 1lstas parê todas as CTs,

fábrlcas ê iutar por conqu Í st ar novês
Tralrô1hêdorês.
Fôflnar, com base nos camôrôd6E membros ou ex-membros das CT9' o

"SECREÍARTAD0 0PERÃRI0" do Conôelho que deve passôr' ê êssumir um
lmportÉnte pâpe1 de direcção e propaganda em todas ês 1utôs.

8. No trêbalho populêr nês v11as e nos bairros os clubes e colÉct1-
vldades ôssumem o êspecto principô1.

- Mônter e al aigar a 1nf1úênciê [internê ê externô àe nossas fL-
leiras) dos clubes e colectividades onde estamos na dÍrêcçâo.

s dê TrêlralhadoreB.
do mal.or número posslvel de
poslções nas Comissóês de

êolectí
slçõesf

Pôr dâ pé, a funclonar ê a reê112êr um t rêbê t ho de ma6sôs
çâdo, ê LIVRoPE.

Íodas as cá1u1ôs de fregue sia devêm es co t her uma oú mal s
vidâdes ônde co n centrâr as suês forçss ê co nqui star ôÍ pc

- 0 SECRETARIA00 DAS COLÊCTIVIDÂDES deve assumir ê direcÇão de to-
do o trôbá1ho e p16neêr realizôçães lntBanas e externas de nÍve1
concBlhio êom vlsta a reforçêr e alargêr a nossô 1nf1uênc1a.

g. Taôvêr a luta contra as comissões de morôdores controladôs pelos
aevisionistês e re6llzar um bom trêba1ho numa Comissão de ltlorado
res êm côda freguesia e conquiÉtá-1a.



10.Fazer o levantômento ê lnlciêr o trabê1ho nas coopêrêtivas'

11, Ter em atênçÉo êe orgênizaçôes de Juve'rtude ê Planear, na bêse
dos órgãos dê mêssês exlstentes, activldêdes culturô1s, rêcreê.
t ivôs, desportlvôs, etc ' pêrô a luventud6.

12, A nossa organização de mü1herês dsve aeforçar_sê, a1ôrgêt_sB'ê
dár um saltô no seu trôba1ho, vlrândo-o para ês teô112êçõês de
masaas, encontros, eomÍcios e sessóes dê propôEanda, e pêra ê

luta contra a cêreEtiê,

13. Criêr um l'luvlnento de m€ssa êo redor da preperação dos enêon _

tros de quâdros e ôctlvLstas dos órgãos de mêssaB dê Reglão' e

hê baas deles orgôniz ar as forÇês no iosso concelho.

14. Aprê16êntêrmo_nôs como alternatlva ao revislonlsmo Em todos os
cêmpos e em toÍ1os os árgãos, com vista êo reforÇo cjaa nossas po

s1ções, ao sêu alargamento e ao reforço dos órgáos d€ massas'

II- O OVIüEflTO DE ESÍUD0 D0 I'lÂRXISI'10-LENINISMO-lilAOISMO, TEt{00 P0R

EASE O VOLUI,IE V DAS OBRAS DE MAO TSE-TUNG E A CHAVE DA CONSOL!

rAÇÃO DO PARTIDO E PARA TRAÍ{FORI.lÃ-LO NUI.I PARTIDO FORTE E AVAN-

ÇADO flO SEIO DA CLASSE oPERÁRIA

0 140VIIÍENT0 DÊ ESÍUD0 É A PRÍNCIPAL TAREFA do ponto de vlstô ln
teano e constitul ê chav€ do no§so trabalho no Concelho, com

vlstê a elevôr o nÍveI ldeológlco dos quêdros, firmar ês con_
vlcçôÊs comunlsta6 e êciucar o Partido no ComuniEmo, caiar a so
11dez necesSáriê ê um combate Flrme e esclareci,do êontra o le-
viBlonlsmo e elevêt ô deterninação combatÍvô em cadô luta da
classe operári6 e do povo.
TBr selnpe qln vlsta, como crité11o de ava11ação do llovlmento de
Estudo e dê Bolch€v1zêÇão r

t) Elevar ê côpôc1dêde ideológicê do Pôrtido,
2) Formôr um novo contlgente de quadros teórlcos sôÍdos das fig

LeLrês da clssse opeiãriê ê reformulôr os quê Já exlstemrê
3) Proce.Jêr 6 úm grande número de recrutômentos e segulr o mé-
toclo apontado de estúdar para elevar o nÍvê1 1dso16gico, parô
combôt€r o rêvlslonlsmo e parê ôp11car ã Revoluçáo portugueBê.

Combatea com flrmezê todaE as manífestações de fugê ao estudo
como po51çôes contrárlas à consolldação do Paatído,
0 l'lovlmento de Estudo deve irromper com grande fulgor, chegaa
a todo o 1ado, mob111zÊr todôs as forÇas (daÊ mais êvênÇêdas à6
mêLs êtt'azadas ê actualmente dlspersês) e dsvê colocêr de pó um
PErtldo êvênÇ ôdo eÍn todo o Concê1ho.

O l'lovlmento de Esturlo assenta nas "sessôes de estudo" semênê1s
dês cé]u1ês (nas lá crlacjas e nas outras a c.iar) ê ó dÍrigido
pelo Comité do Concelho, pelo§ Comité Locê1s e pelos Sec.êtá -
rloB dês c6lulas ds bàse.



0lvlovimento de Estudo e BolchevlzaÇão, ao elevêr a cêpacldadê t€ó
alc: do Pôrtido, resolverã 1ncluBj.;é pelo mátodo das sessões sema

nais Íle êstudo os problemas de organlzêÇão e ds vida do Pêrt1do ,

regularizêndo a v1àa das "étuta" é mobillzêndo um grande número
de forçês actu ôln1ente dispersôs.
0 Movlmento .le Estudo Iinaugurôdo no I Co1êctivo do conoelho] no
lntErto. do Parttdo cleve atineir o desênvolvimento máximo no 1a

trimestrê, lsto é, ató Abrll , todas as cé1r.:Ias devem realizôr as L

suas "gessôes semanai 6 de estudo' e que Pêla 6las mob11i zem nao
só todos os ml1itêntes, mas também algúns e1êÍrentos que ee encon
trêm nê nossa orla,

16, O l'lóvlmento de EstudD do Volome V é
âo opottunlsmo, e devê laromper nc
Escolas l'4ôo Ts6-tung.

umê guerra Éo tevlslonlsÍno e

selo das massas ôtrôvés dag

co ncel ho, coíl ô Pôrt í clPd -

êscolds modelo sm Vilê_Frên-

ês lvlaô Tsé-tung no
os das mêssô5.

no 1e trln€staê,

organlz6r' 15 Escoi
Ção de 150 element
começ ar por críar,
cô e nôs 0Gí'lA,..r

As Escolôs dêvem ser crlãd
vem ter a dtrecÇáo da có1ú
nê avanqadô.
Ousar travar ô lúta pela êbertura das êsco1ês € moblfizar as mas
sôs despÊrtando o seu in'!:eresse pê1o estudo.
Não descorar qualquer possibilidêde de Juntêr um Pequeno número
ds elemêntos das mêssas qu€ sÊJa, parô estudar o VolLlme V'

AÊ Escolas Í'lêo Ísé-tunE vlsam tÊmbém o recrutômento de malo.ia
dos seus participantes.

FORTALECER E DESENVOLVER A NOSSA ORGAI{IZAÇÃO PARTDÃRIA

as nas fábricas e nas frguesiôs e de-
1a do FartÍdo ê !ma orgênizaÇão 1ntêr_

III-

17,

18.

Crlar em todo o Concelho uma lntensa vldô de Partido, rBgula§fei
tê dê dlnêmlsmo ê entúsíásmo, ê um intenso ambiente po1Ítico em

toda a nossa organização concBlhíê,

Educôr o Pôrtido no espÍrito de 3ervlr o povo e a revolr.:çâo e e_
levôi ô discipllna e o e9pÍríto de Partido ê todos ss nrvê1s.

A Crlação de uma intensa vldê regular de Pôrtido, o funcionamên
to de todês as cé1u1as e comltés, ô nossa dlrecAão sobre o movl-
mênto dB mêssas, a educação dos quadros e dos operárlos dB vêngu
arda E ê propagandê do Pêatldo só poderão se! 1evôdos à práttcal-
ALARGANOO E REFORÇANDO O APARELHO OAS OEL€GAÇÔES, lNSÍRUÍ'IENÍO VI
TAL PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PARTIDO.

Í'lobillzar todo o Concelho parê a abertura, ê curto prazo, da se-
ce da Póvoa. p

- ProsBegú1r no paocesso dê legê112êção das DPlegôçóe9.
- EClflcar ô Sede Concel.hlê como ceartro polÍtlco de dlrecção e mobl

lizêção do Partldo.



- 0 SecaÊtarlado dos Comitós dôe De1êgaÇões do conôe1ho deve culdar
do funcionênento e do estôdo das deIBgôções.

- Abrir ê Sede dê A1héndta.
_ Fazer e sforços por êbrir uma nova Sêde Bm Alvercê,

2OT A CONSOLÍOAQÃO DO PÀRTIDO ASSENTA NAS CÉLIJLAS DE BASE, Pê't1CU '
1ôrmêntê nôs fábrlcas do Conôe1ho,

- 0 I'lovimento .1e Estudo é o nó para a edlficação das cá1u1ês de bê
se e para ê criôqão de novês có1u1as.

_ Educar as có1u1es ds bôse no cumprimento do9-lg deveres dÔs mlIltBn
tes ê 6grupar todôs as forças exlstentês no Concê1ho'

_ Rêsolver os I problemas dôs cé1u1as de bê§e:
_ E1êvar o nÍveL ideológico dôs cé1u1ês.
_ €1evêr ô espacldêde dê combête ôo revlslonismo''_ As cé1ú1âs deve.n manejar bsm ê po1Ít1cê e o Programa do Partl_

do.
A vlda regular das cé1u1as e as oalegações'
As cé1ulaÀ devem_ se ê1evar nê capêeidad É de deflnla e ôp11car
umê táctica correcta pêaa ês lutss ao seu nÍve1.
0 a1êi^gamênto dês'cé1u1ês db base.
Ê1evar o esplaito de Pêrtldo, a disclplina de Partído e a edu
c6gão comunlstô dos militantes de bêse do Pêrt1do.
A dlrecção das cá1u1as de base.
A dÍrec;ão, ôpoio e controlo do Partldo sobrê a§ cé1u1êÉ dÊ bg
se.

- Concentrêr forçês nas célú1as dô Prevldente, 0Gl'lA, S0DA-PÓv0A'EÜ
rofi1, Presmô1te, 8ulÍnlgô1, Clmpor, Frêgileslô de V. F. Xir6 e Fre
guesÍa de Â 1v ê rca,_ Estas c61u1as de base devem ter Planos Póra o seu trabê1ho B o

bter vttótlas slgnificatívas que arrastem o conJunto do Partldo '

- C11ôi g mvÉ cé1u16s de base no Concelho, recrutar 75 novos mili-
tahtes e consegulr 150 novos aderentês.

21. ELEVAR O NÍVEL OOS COI']ITÉS DO PARÍIOO

- Consolldar o Comité do concelho como uma direcção firme, mêdura
e capôz parô o Partldo e pôra ôs ínassa9.

_ Ediflcar os 4 Comlté Locêís, com base no Í'lovimênto ds consolida_
ção das cé1u1as de base, e rêvoluclonô.izá_Los, com vlstê êo cum
prlmento dô seu papel no .oni"ofo e dlrecção dôs cé1u1ôs de basE,
êÊsentê nos 4 crit6rios deftnldos: vldô própr1a regulôr, nétodos
de direcqão coÍrectos, a1ôrgamento, consolldôQão ídeotógica e or
gânica,

IV- DESENVOLVER UI4A FORTE TORRENTE DE PROPÁGANDA COI4UNISTA

22. A propÊgonde po1Ítlca do Psrtldo ó uÍn impo!têntê instrllmanto do
rêforço da 1nf1üência do Pôrt1do, na dlrecção do Pôatido sobre
u" *uÁsu"t no ânimo que traz às nossas flleiras e ãs Ínassas

'_ desenvolver a propagênda êomunl9ta de Pôrtldo, êBsente na cam-
panhê "SÔ OS TRÂBALHAOORES PONEIl VENCER A CRÍSE", Nê lUtO CONTTê
as medldas do Governo e nô luta contrê o revisionlsmo.



_ Real1zar, de dols em dols lneses, pBquenos ê méd1os comÍcios 1o-

_ Gê aanti r a áfix ôção qulnzenal êm locaj s

nais murôis.
_ A prop agandê devê assentar nôs có1u1as
te nêqúe1ês onde vêmos coneentrôr 'forç43,
mente um comunlcôdo.

fixos de 15 grôndes Jor

dê base e, Pôrttculêrlnên
dev€m' r€ a1lzar mensê1-

V: UTILIZAR Ê DEFENDER ÂS TRES FACAS DA CONSOLI

- À sài.to"" d.o Pa"tida' A Reoista Teôtica e

23. Dtfundir as obras dê Edltora.

24, Consêgulr uma base de 120 asslnôturas no prlmBlro
final clo ôno pêra ô R ev1§t€ Teóri ca e promover 6

DAçÃO I DE OLOG I CA

o Órgão CenttaL

seu
Pôrtlda.

25. Garantlr o
cá 1u 1as, e
tra1.

ê 200 atá
estudo no

pôpamento integral do Jornal, ê horas-e oof-todês :'proce.er a urê nals eficêz distribulçao do orgêo cen-

- Difundlr mêis ampfsnente o Jornal.
- 8ônseEulr 350 j ôrnôis atá ao {1m do ano.
_ 0 Jo.nô1 á o barómetro da situação do Partido e deve 5er elripu:

nhêdo como lnstrumento de luta ê dB organlzêção.

VI. AS FINANqAS DO PARTIDO

28. A 1utê por elevar a capacidêde financsira do Partldo êssente na
iliscussão do ôomento das quotae pêrê um mín1mo de um dia-de sê1á
rio, é ao mesmo tBínpo o fruto e um lnstrumento dâ educaç6o comLl-
nlstê do Pôrtldo, e dêvê ser lsnÇadê coín êntus1ásmo no sentido
de obter p1Êno êxito.

27, 
^tingir 

30.0o0s00 de quotízações ôo Concelho, sendo 20'000$00 pê

ra cumprlr atá aô flnal do 1e Plano trimestral.

VII- A I ÂSSEI,IBLEIA OO CONCELHO

28. R'ea11zar a I ASSEI'4BLEIA Do C0NCELH0, que elegerá o Comlté de Con

celho.

29. A I ÂÉ3emb1eia d6íê cu1m1naf a'ürônsformaÇão do Pêrtldo no concê
tho num P6atldô foftê s avánçaaío a êpêrecer cono ta1 êoE 'ollios
das massês,

entre ês duas linhês no c,J--
co ntra os erros e de svlo 5 do

30. A I Assemblela serã o fruto da luta
rrimento do Plêno e nê rectiflcação
pasSado
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..,:I- PREPARÀR CUIDADOSAI'IENÍE E COl'l GRATIDE ESPÍRITO DE PARTIDO

A II CONFERÊNCIA DA ORGANIZAçÃO REGIOIIAT (IIAIO)

iX. PREPARAR O PARTIDO T CUMPSIR COI'I AFII.ICO

AS TAREFAS PARÁ O TXTTO DO II CONGRESSO DO PARTIDO

l
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