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l.ASSE1VLBLIA DA OIGANIZAçO CuNOELHIA DE TORAES VJDRAS 

DO 

PARTIDO COMUiISTA POITUGUES 

REGULAI1ENTO 

12. - A Comisso Organizadora desta Assembleia, o organismo de 

de Direcço cessante( actual Cornisso Conce1ha) e as 

membros para ela cooptados 
2. - Assembleia Conceihia 	co.nstituida,pela Comiso Organiza- 

dora e pelos delegados deltas em todas as 0Th1as e orga-
nisrnos do Partido 

32. - A mesa da Assembleia € constitulda,pelos caniaiadas dos or- 

ganisnios superiores convidados pars a efe.ito r.,  pe1s cama- 
radas da Comisso Organizadora da Assembleia Conceihia 

42. - A mesa da Assem1ela orienta a dirige os trabaThos 
52. - No Inicjo dos traba1kias,sero eleitos pela Assmbleia, a 

mesa da Assembleia, •s Cornisso de verificaço de mandatos, 

a Comisso de redacço e a comisso eleitoral 
6. - Compete 	Comisso de verificaço de mandatosVnrjficr a 

validade dos mandatos dos delegados e apresentr a Assem-

bleia urn relatdrjo sobre essa validade,repres€lltativjdade, 

sua composiço social e idades,assim como,o tr:ba1ho desen-

violvido pars a realizaço da Assembleia ConceThia. 
72. - Compete a Comisg- ao de RedacQo: Recoiher todas as propostas 

feltas pelos delegados so rela-brjo de Actividades,ana1jz- 
-las e p6-las 	discussgo a aprovaço da Assembleia 

89. - Compete 	Comisso Eleitoral: Exarninar todas as ojecç5es 
que sejam colocadas 	proposta apresentada pela Cornisso 

Organizadora,bern como,gua1uer outras propostas sobre a 
composlço da Comisso Conceihia 

92. - Cada delegado tern direito a (1) urn voto 

10. - As votaçe.s so feitas por braço levantado,coni a apresen-
taço do carto de delegado 

119. - As de1iberaces so tomadas por malaria dos deIgados 
12. - A Comjsso Concelhja 	delta em sesso reservada aos dele- 

gados e sos camaradas dos Organismos SuperioreL do Partido 

13. - A inscriço dos delegados para uso da pa1avra,dver ser 

feito por escrito,junto da mesa da Assembleia 

142. - Qualquer proposta de a1teraço da redaçço do Je1ato'rio de 
actjvjdades ( Ponto n,2  3 da Ordem de Trabalho ),dever 
ser feita par escrito, junta da Cornisso de redacço at 
as 11 floras 



1.ASSEMBLEIA BA ORGAIzAçc CONCELHIA BE TOES VEDAS 

DO 

PARTIDO OQ1VIUNISTA POR.TUGUS 

ORDEM BE TRABALHQS: 

10 -. 

10 HORAS - Abertura da Assembleja. 

2. 

- Intervenço da Comisso Organizadora e dos 

Delegados a Assembleia Conceihia 

IM 

- Apresentaço,1eitura e dIscusso do re1atrjo 

de actividades,da Cornisso Organizadora,à 

Assembleja Concelhia. 

13 HORAS - Interva10 pars almoço 

no - 

15 HORAS - Recomeço, dos traba1hos,s para as delegados, 

Assemblela Concelhia,para a e1eiço da nova 

Coniigso Concelhja. 

15,45 - HORAS - INTERYALO 

16 HORAS - ComIcio,conL a apresentaço'à popu1ço do 

CO:floelho ,da nova Comsso Concelhia,de Torres 

Vedras do PC•PI,, e unia uma intervenç 	do 
Camarada AUR19LIO SANTOS,do Comit Central do 

Partido Coniunita Portugus 



1SSEMBLEIA BA ORGAI\1IZAçO CONCELHIA BE TORi3 VEDRAS 

DO 

FARTIDO COivITJNISTA POATUG1JS 

CQNSTITUIç.O DAS COMISSOES REPERIDAS NO PONTO N9S5 DO REULAMFIi4-
TO_DESTA_ASSEMBLEIA  

COMISS1O BE VERIFICAço BE iiLuDATOS: 

- Antdnio de Sousa Martins 
- Joo Duro 

- CariLota Pedro Capo 
- Beiro 

Fernando Miranda 
COMISSO DE REDACçO: 

- Anto'nio Vingre Dopes 
- Lopes Nunes 

- Joo Pedro Capo 

- Firruino Rosa dos Santos 
COMISSO ELEITONAL: 

- Damio do Gois Paulo da Conceiço 
- Maria Adelaide dos S.Perejra Alves 
- Jas4 Luis 

- Jose Albino 



l.ASSEMBLJIA BA QRGANIZAço CONCELHIA. BE TORREs VED.As 

DO 

PARTIDO CO1V!UISTA PORTUGUEs 

e aaigos convidados 	nssa l. 
Assemijieja de Organ±zaço;permjj que em name da Comjsso Con-

ceihia de Torres Vedras do Partido Cornunista Portugus,transmjto 
a todos, as riossas mais calorosas saudac6es,Fraternajg e Revolu-
Clonarias. 

Saudamos em primeira lugar as delegados do nosso Fartido, a 

esta assembleja,que iro fazer a. balanço do nosso trabalho no 

Concelho,e o que ele representa ao serviço da ciasse Operria,dos 
Camponesee e de tad 	as carnadas da populaço do nosso concelho. 

Saudamos o Camarada AURLIO SANTOS,03 Camaradas da DORL e par 
seu intermdjo,o3 Camarada do Comit Central do nosso Fartido. 

Saudamos,os dirigentes e delegados sindicais, e Os dirigentes 
da Liga dos Pequenos e Mdios Agriciutores,aquj presentes,e atra-

v6s deles todos as traba1hadores do nosso Conceiho. 

Saudamos Calorosamente as jovens Cornunistas da U.J.C. e da 

U.E.C.,estes liltimos em especiai.,pojs hoje esta a decorrer o seu 

l.Congresso,a qual temos a certeza que sera urn grande contribut.o 

no reforço da OrganIzaco e na luta,per uma escola e erlsirio 
Democrtjcos ao serviço do nosso Povo. 

Saudarnogtimda FEPU-IViDP e PS aqui preserites. 
Apesar de todas as dificu1dadg e condicionalismos existentes 

ternos a conscincia de quo lutmos o rnelhGr quo soubmos na defe-
sa dos interesses e aspiraç5es das classes Trabaihadoreg a das 

camadas populares do nosso Conceiho e pela sua unidade e no as- 

pecto mais geral,na defesa das conquistas da revoluço d Abril, 
das liberdades e da Dernocracia. 

Corn a confiança e o GPtimismo que as camunjstas poem nos seus 

2Ctos,temos a certeza que a realizacgo da 1.Assernb1eja Conclh1 

de Torres \Tedras,se reflectir positivarnente na nossa Organizaço 

na nossa,actividade a luta,e qua a nova Cornisso Concelhia,que 

hoje elegerem sabers dar continuidade ao trabaiho desenvolvido, 

rnelhor_10 e fortalecer cada vez rnais,aqui em Torres Vodras, a 
Partido Comunj.sta Portugus. 

VIVA A 1.ASSEMBLEIA DA ORGiIzAçc CONCLHIA BE TORAES VEDRAS 

VIVA 0 PARTIDO COMURISTA P0RTUGUS 



LTO B1J 0 
	 . 

Carnaradas: 

ibje j urn dia importante para As, pois rea1iz;ios 

a 1. Assemblela da 0ranizaço Conceihia de Torres Vedras 

do Partido Cornunista Portugus, dandc assirn cumprirnento ao 

estabelecido nos Jstatutos do nosso querido e glorioso Par- 

tido e 	orientço aprovada no VIII Con,resso realizadc em 

Novembro de 1976. 

Assirn, No preteiaclo fazer a histria da luta e da 

actividade dos cornunistas nests concelho, no podernos, ns-: 

to dia, deixar do recordar alguns factos, pois conhecerido o 

passado meihor compreEndrnos a luta presente. 

0 conceiho do Torres Vedras € urn conceiho corn tra-

diç3cs de luta,enraizadas nas classes traa1hadcras, tc;!Ho 

muitos dos meihores filiios e flihas do povo deste concI.:: 

sofrida anos e anas de prisão nas masrnorras fascistas, 	i 

conhecerarn as torturas, as c1eportaces e o exilic. 

Nunca porm a represso fascista coriseguiu cal 	a 

voz dos que lutavarn, nem vorgar a vontade e a firmeza dos 

democratas e dos trabaihadores deste Conceiho durante os 48 

ano.s em que tiranizaram o povo e 0 Pals. 

corn satisfaço e orguiho quo recordamos quo ±'oi 

sob a orientaco e influncia do nosso G1ooso Partid' que 

no Conceiho de Torres Vedras se deram grandes manifestaç6es 

do massas nas eleic6es eA quo participaram Naiton do Matos, 

corn a saida do bandas de irnisica para a rua, Arlindo Vicente 

o Humberto Delgado e, mais recentemente cm 1969 c 1973 eni 

volta dos candiatos da C.D.E., campanrias que foram urna 

vigorosa donuicia da guerra colonial e do asclarecimento do 

nosso povo. 

Tarnbrn as comunistas do Torres Vos derath o seu 

contributo a participaço nos Congrossos da 0posiço Bern-c--

crtica, realizados em Aveiro e tantas outras jornadas do 

luta do nosso povo. Pci no pinhal da Praia de Santa Cruz, 

cm 1973, que se realizou urn grnde P1enrio Unitrio ccm 

largas centenas do Jemocratas para preparaço da Ida ay s 

eleic3es do 1973. 



Sob a in±'luncia do nosso Partido lutou-se p10 Po, 

pela Paz e pela Terra, reali.zand.o-se uma rnanifestaço 

corn concentrago junta da Cmara contra a racionamento, 

duxante a 2.Guerra Mundial. 

A1uns Armazens .oram abertos e a popu1aco do lá 
rotj.rou Os Iviveres necessarios, que a especu1açc e a ga-

nncia de alguns tinharn escondido. 

Sempre neste concoiho se desenvolveram acçes de 

solidariedade aos presos politicos, em especial aos presos 
no F'rte do Peniche. 

Foi aqui, em 1941 num dia de rnercado, quo so real!-

zou urna reunio do Comit Central, para a reorganizaço do 
nosso Partido. s6 este facto oncac-nos do alejria e orguiho, 
termos o nosso corthoiho to estritarnente ligado a histria 
do nosso Partido. 

Camaradas: 

E justo recordarrnos, do forma simples, alguns Ca-
maracias que corn a sea esforço e dedicaço, perrnitiram urn 

clia to belo para no's corn a realizaço desta nossa 14• As-

S:rnbleia de Organizaço, como Fernando Vicente, que passou 

pebo cainpo da morte benta do Tarrafal, Artur Lino e Manuel 
Miranda. 

Pedimos urn minutD do si1ncio. 



IiFO.nvLçO E PiOP.AGAbDA 

tesde as temjos do Fascismo, que urn dos sectores 

mais importantes da vida do Partido, tern sido a da In-

forrnaco e Propaganda. Quando antes do 25 de Abril a 

nosso Partido era obrigado a viver na clandestinidade, 

a imprensa, A RADIO POTUGAL LIV.E e a propaganda do. 

Partido foram Ioderosas armas, que denunciaram os cri-

mes, a misr1a e a opresso, que a ditadura fasoista 
impunha ao nosso Povo, assim como apontavam as pres-

pectivas de luta, para a construçao durna sociedade nova; 
0 socialismo. 

A organizacao Conceihia de Torres Vcdras atravs 

do vrias injcjatjvas, coma cotn.{cios, espectacuios, ci-

nema, caravanas, bancas e odiçao do documentos, tern 

pr.curcido, desde a manhg libertadora do 25 do Abril, 

ati haje, curnprir, a importonte tarefa de levar a voz 

do nosso Pai.t1d 	s ampias massas do nosso Conceiho. 
No entantD 	necessrio apntarmo.s a insuficin- 

cia ilo trab.1ho desenvalvjd3, neste importante sector. 

Incompreeris5es do vdria ordem, a falta do pres-

pectivas, levaram a que urn Organismo do Agitaco e Pro-

paganda quo chegou a funcionar na nossa Organizaço, 

acabr.sse totalmente par se desintegrar e deixar de fun-
cionar. 

Em a1umas ifbicas do nosso Conceiho, ainda no 
Se conseguiu ganhar as Carnaradas do Partido, para a 

irnportância de so fazer propaganda no seu interior, no 

entanto a tend&ncia, € para urn meincramento da situaço. 

0 no so continuar a deixar ficar urna grande 

quantidade do documentos no Centro de Trabaiho, emeiho-

rar o cr1trjo do distribuiço, assim coma reactivar 

as bancas de Rua, devem ser as tarefas realizadas por 

todas as c1u1as e organismos. 

Para isto a responsab11izaço do quadros na Ca-

misso Ouncelhj.a, pela Informaço e Propaganda, e a 

criaçao dum organismo especifico, dever ser tuna pres-
pectiva do imediato. 

Coda dia que paea a propaganda do Partido con- 
quista cada vez ma1 as trabalhadores,que recorthecem 
as palavras do par 	a interpretaçao do seu dia a 

dia de oxplorados e oprimidos pelo sistema capitalista 



0 AVNTE 

Durante o fasdismo 3 Avante sempre curnpriu a sua 

misso hist3rica, de inforinar as mais vastas camads da po-

pu1aço, quer das grandes e pequenas lutas que se travaram. 

por meihores conIiçes de vida, quer apontando o Carninho da 

Unidade 	volta de objectivos comuns: o derrubamento da Di- 

tadura Fascista que oprirnia a Nussa Povo. 
Tambm no nosso Concelhc, a Glorioso Avante, levou 

aos campos e as fdbricas a informaço precisa e honesta, a 
rurno a seguir, na prespectiva da liquidaço do odioso regime 
fascista. 

Corn a derrube da ditaciura, a Avante aparece a luz 

do dia 1ea1rnente, e conic por todo o lado, tarnbm no Conceiho, 

se CDflsegUern atingir vendas bastantes razoveis, que cheararn 

a atingir 400 por sc-rnana. 

No so' pelas dificuldades do pracesso Revoluciun- 

rio inas essencialmente, por incapacidade de organizaçao, a 

vencla dD Avante, tern tido altos e baixos, no entanto, xesta 

altura, aps t:rrnos conseguido resolver a problcma das so-

bras, est.amos a vender seL1analmente 375 Avantes. 

Embora se acentue portanto urna meLioria na sua yen-

da, devernos e podernos elevar a sua divulgaçjo corn urn born tra-

balno de toda a organizaço e de todos as :arnaradas. 

Avante por urn trab .lIio de inforniaço, na furrnrço 
ideol6gica dos traa1hadores. 

Quadrodeniionstra-tjvo da venda sernanald 	Avante: 
Casa{iplito ........ 102 Transporte ........... 254  

CasaDarnio ..........10 

Recauchutagern Torreens. 	5 

Fund.Dois Portos..... 	12 

Biblioteca,....,...... 
Peq.e Med.Com.e 	Ind ... 
Saude........... ..... . 
Maxial ................ 
Rarnaihal 	- 	(Arneol).... 

6 
15 
5 
4 

12 - usocarn............

Tipografia Unio ..... 
16 

12 

Monte Redondo ..... 

S.Marnede - (Montengr) 7 
F.A.S. 	.............. 

Serv.Munj..ejpalizados. 

C.T.T. 	.. 

30 

14 

10 

iiiria. ..................
DoisPortusCCaixarja) 
Lourinh 	.............. 
Vila 	Facaja ........... 
Banca................. 

2 

15 
5 

10 
Camara Municipal • S.. 25 TOTAL ............ 375 
Cornissa 	de 	Sede..... 18 

A transportar 254 



01V1ILITNTE 

0 Militante, ±'oi durante o regimefascista, urn 

poderoso auxiliar para Os problornas de orgariizaco quo se 

punhain a ulnUpartido de quadros"como o nosso. 

Corn o 25 do Abril a transformaço em "partid do 

massas", leva a quo, seja major que nunca a importncia do 

Militante no formaço ideo1ica dos Carnaradas. 

Sobretudo no trabtlho de organizaç.o, el  fundamen- 
tal. 

A ajuda que o Militante presta, na formaco do qua-

dros, bern como a cada inembro do Partida. I necessrio 1)ortan-

to, quo a partir dos Organismos mais respons4veis, Se encore 

mais a srio esta questo. 

No nosso Conceiho e ate'relativamente h 	UC) tem- 
po a sua venda cifrava-se em 25, navendo urna gxande uanti-

dade de Clulas a 0ranismos qua nern urn Militante a6r:o2ern. 
craças a a]gum trabaiho feito neste sentido, podernoc rrificar 
o aumcntc da venda, qua neste momento 6 de 80. 

Estamos convencidDa quo so discutireii o MIT itonte na 

Crlula ou Organisrno, encontraremos a forma do  prornover e 

conseguirernos rapidamente aumentr a quaiitidade de Militan-
tes venidos na 0rganizaço. 



P II £ B Q S 

IMPOi-.TNCIA D. POLITIW BE FUiDOS 

A politica de "Fundos" const.itue urn aspecto funda-

mental do conjunto da actividade do nossa Partido. 

Da sua concretizaço e fortaleza depender em gran-

de parte a sua organizaço e expanso. 

o P.C.P. e,  o grande Partido de 
Como consequncia do seu alargamento, malores ta- 

refas e responsabilidades se colocam, o de organizaço, de qua-

dros, e consequente aumento de despesas, dal' ser preciso definir 

uma clara poiltica d.e "Fundos", e a necessidade irnriosa de e-

levar as suas receitas. 

Os recursos financeiros do nosso Partido provm da 

dedicaço C sacrifIcio dos nossos militantes, simpatizantes e 

amigos e expressas na cotizaço, ddivas, venda de materials, 

bar e de iniciativas diversas. 

LBALrO DES EAVOLVIDO/NThISE SUiLL. 

Ao longo dos quase 4 anos de revoluço 	trabaiho 

de Fundos, fol bastante irregular. 

Relegado -or vezes para lugar secundário, nio lhe 

sendo prestada a necessria e devida atenço e importncia, dando 

origem a situaço de descontrole. 

Revista esta situaço, algumas medidas e iniciati-

vas foram levadas a prtica, embora do muito que ainda ha a 
fazer, podemos considerar este sector grardemente moihorado. 

COT IZAç.O• 

A cotizaço constitue a principal fonts de receita 
do partido. 

0 seu controle 	ainda batante deficiente, havendo 

ainda carnarc que no pagam as suas quotas, e outs que a-

trazam a sou pagaraento durante vrios meses. 

urn problerna que tern de ser resolvido muito rapi- 
damente. 

Cabe a cada urn de no's, camaradas mais responsveis, 

discut.ir obrigatoriarnente este problem, educar as militantes do 

Partido, fazendo que eles compreendam que o pagament) irregular 
da sua quota 	urn princIpio basilar do Partido e uma das cxi- 

gncias estatutrlas pare ser membro do P.C.P.. 



2 
Paralelamente pe-se outro problema: 	discusso do 

aumento da quotizaço tendo em conta a $ituaço real da or-

ganizaço e cada cso individualmente. 

Embora corn as dificuldades apontadas verifica;rios 

urna substancial recuperaço na cotizaço recebida. 

VhiOA DE £'IATERlAIS D& BAi'CA 

DISi1.UI9i0 CDL 

PuBLIwçES DA EDITOIAL AVNTE E 0U1i1iS 

Sector que tern sido razoavelmente aproveitado, para 
alrn da grande irnportância para as fundos do Partido, cons-

titue tarnbm forte elernento de formaço politica e ideol6- 

ica dos nossos militantes, simpatizantes e amigos. 

a registar no entanto urn decrscimo nas vendas 

em 1976 e 1977 em re1aço ao ano de 1975, que se justifica 

pelo aumento do custo de vida, portanto da degradaço do 

3oder de compra dos trabaihadores, praticada pela politica 

de recuperaço capitalista do Governo PS aliado de facto 
direita. 

hate trabaiho tern que ser incrementado, sobr;tudo 

corn o recomeço das Bancas de Rua, e levado a todas as orga-

nizaçes do Conceiho de modo a chegar as mos das aciplas 
mas sac trabaihadoras. 

NIC TAT TVS 

Aigunas iniciativas foram desenvolvidas corn bas-
tante eAxito econ6mico e politico, tais coma campanha de Pun-

dos do Natal, rifas, Festa da Passagem de Ano, convivios C 

sobretudo a campanha dos 50 000 cantos, estes iiitirnos de 
caracteris-ticas iopuiares, bern prprio do nosso Partido, 

corn o mais ample acoihirnento da parte dos trabaihadores a 

das massas em geral, desenvolverido-se em ambiente de franca 

camaradagem, tornando-se dcste modo urn cia extraordinrio 

de 1igaço dos comunistas s mais variadas camadas das popu-

iaç6es a constituinjo ainda urna arma contra a caimnia, a 

desiriforrnaça a a mentira corn que as inimigos da classe o-

rerrja atacam o nosso Partido. 

dansiderarnos tambm o bar uma das boas iniciativas 
a Comisso de Sede. Furicionando ininterruptamente durante 

todos as dias de semana, das 13 s 24 horas, 1ouvve1 exem-

plo de iniciativa que marc a urn elevado espirito dc militncia 
c c1edicaço destes nossos camaradas. 
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PEr.SPCTI1 S D SOLUOES PA.dA OS P0BLEviAS AP0NTD0S 

1) Que da parte da tICOMjSSO  Concelhja" e de todos Os 

organiRraos de ItDirecç o Local do Partido", teniiarn a preo-

cupaço constante do acompanhamento, desta frerite de tra-
baiho, discutindo colectivarnente este proble1iia ajudarido a 

pr em prdtica uma correcta polItica de fundos. 

2) Criaço de urn organismo especifico, virado portanto 

iinica e exciusivamente para o efeito, que estude e aprofuride 

toda a politica financeira do Partido, estudando e coorde-

nando todo o trabaiho e iniciativas, de modo a meihorar cc-

te to dificil sector. 

So estas algumas meidas que para ja julgamos ne-
ccssrjas para a meihor resoluço do problaa de fundos do 

riosso Conceiho. 

C 0i'C iusOis 

Et resurno, rnelhorrnos quase toda a organização de 

fundos; Consegidrnos suprirnir o ftrabalho subsidiado da Ban-

ca e da Contabilidade; Criac.o e montagern dum ficheiro de 

contabj1Jade devidamente organizado. 

Controle perfeit das receitas e Jespesas. 

o problema de sobras dos materials quase totalmen-
te resolvido. 

Chegmos ao urn do ano scm dividas. 

jud.mos financeiramente a organizaço dos Conceihos 
de Cadava]. e Lourinh. 

Finalmente, transferimos para a DORL, durante o 

ano de 1977 a irnportncia dc 100 contos. 

Ca mar a cia s 

Termirtamos salientanto uma das resoluçes politicas 

quanto as Flnanças do Partido, aprovado no nosao glorloso 
VII2  C0NGiSSo; "A po1.tica de fundos do partido parte da 

idela basilar d que o PCP € a Partido dos Trabaihadores, 

peic que as receitas necessrias para fazer face as grandes 

despesas exigidas pela actividade actual, tarn de provir de 

urn elevado espfrito partidrio e de espIrlto dc iniclativa 
das, organizac5es e militantes". 

Camaradas 
Partido. Avaxite pelo constan-te Reforço Financeiro do Nosso 



SINDICZOS 

Durante a fascismo foram destLuid5 as Sindicats 

criados pelos trabaihadores e furmados us chamados Sindi-
catos nacionis, corn direcço da coniiança do regime fas-

data a proibida a grave, arma ±'undamentail dos trabaihadores 

para a sua luta par meihores condiçes de vida e de trabaihu. 

Para meihor afogar a resistncia e quebrar a unhia-
dc dos trabalnadores foram ainda criados sindicatus dis-

tritais, profissionais, etc... enfraquecendo assim a sua 

força, Jispersa.ado-os peics mais variados sindicatos, pa-

ra os quais, fossem filiados ou no, tinham ubrigatoria-

mente dc de descuntar nos sous sa1rios e vencimentcs. 

Urn duro combata ful travad peic nosso Partido 

contra as ideias prodominantes ento no Mc'vimento Sindical, 

a anarco-sindicalismo, qua tantos projuizos causou a uni-

dadu necessria no movimento operrio, arrastand.o-o para 
aven-turas das quals ca trabaihadores sairam muitas vezes 

derrotaclos e enfraquecidos. 

0 fl3SS Partido fol o grande impulsionador e organi 

zador dos lutas travadas pelas trabaihaclores durante o fas- 
cisnico, unindo-us 	volta de reivindicaçes justas C Con- 
cre-tas, fortalecendo a sua unidade e esi1rito dc combate, 

sendo sempre a vanguarda esciarecida do quo a proletariadc 
prtugus neccssitava. 

Basta lembrar as grandes greves 1u 42 a 43, a lu-
ta nas praças do jorna, dos trabaihadores rurais alente-

janus, im operdrioa Jo Barreiro, dos corticeiros a mais 

recentemente dos bancrios a outros serviçs. 

Nesta dura experincja forjaran-se grandes din-

gentes da classe opordria, alguns hoje mc-mbros da Direcço 
io fl3SSu Partjdc. 

Em 1970, debaixo da repressr fascista 9  mais urn 
passo ±oi dada no fortelacimento dessa unidade, corn a cnia-

ço do Intarsindical Nacionol, para a quol as cumunistas 

daram a scu major apoic, asfurgc e dodicaco a capirito de 
saorificjo. 

No nosso Conceiho nunca a Partido dejxou dc estar 

presente nos lutas dos trabaihadores, guiando-as e ins-

pirando-as, divulgondo-as no Avante ! ou Jenunciando nele as 

represses de que cram vitirnas. Sempre a l. de Maio fol 
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rita dos trabaihadores. 

Mais recentemente as rneta1rgicos de Torres tive-

ram uma participaço activa no luta pela conquista da Di-

reccc do seu sindicato, impondo ao fascismo urn elernento 

da sua canfiança na Direcço do Sindicato. 

Depais dD 25 de Abril, a partir de trees de1egaçes 

sinclicais, meta1irgicos, escritSrios e com4rcio, criaram as 

trab1hadores torreenses, corn o apaio da Unio dos Sindi- 

catos de Lisboa e da Intersjndjcal a sua Unia Sinclical, 

uma das poucas que existern no Pals, dando assim urn passo 

positivo Para o reforço da sua unidade e para uma meitior 

defesa 	seus interesses de classe. Criada em Agosto do 

1975 em Assembleia de Delegados Sindicais, que aprovou OS 

seus estatutos a elegeu urn Secretariado corn seis trabaiha-

dares da sua canfian.ça. 

A acço da Unio Sinclical aj apoio e dinami.a- 

ço da vida sindical local 	da maxima impartncia e tern-se 

traduzido em eleices de Delegados Sindicais nas empresas, 

em centenas do reunjes corn trabtlhadores, Comisses do 

Trab ..lnadores, delegadcs e Comiss5es Sindicais, constituiço 

do grupos de trab.dho Para a sailde, Rearmados, etc... 

Par outro. lado tern prestadi apaio a muitos mi- 
ciativas e acividades de grupos desportivos e culturais, 

comjsses do trabaihaclores e moracbres, realizado e parti-

cipado na comernoraço do 1. do Maio e outras jornadas do-

mocrticas e do luta, coma as grandiosas mariifestaçes de 

Juiho e Nvembro do 1977. 

Em todas estas activiclades as cornunistas tm tido 

sempre urn papel dcstacado, qua so reflete xia confianca 

quo as trabaihadores depositarn na sua acço, elegendo-os 

em grande nimero pra as Comisses do Trabaihadores, Para 

delegados sindical:. e Para as direcçes dos seus sindicatos 
a Unio. 

Eiimes na defesa do interessee de todos as tra- 

baihadares, na defesa e fortelacimento da sua unidade, s 

cornunistas tern alertodo constantemen-te contra as manobras 

clevisionistas do movirnento sindical, que tern par fim criar 

cndiçes Para a recuperaço capitolista e uma major x-
p1raço das classes trabjhadoraa. As recentes vitorias 
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no Coaceiho das lists unitgrias do SINTEL, iIiTLUR-

(.+ICOS E itODOVLIOS c•oiIiriiam a disposiço dos tra-

balhadjres do noso Conceiho em dofendrem a sua Un!- 

dade;. 

A.pelamos aos trabaihadores dos Escrit6rios para 
que repudiem a divIo e vot.rn na lista unitria, con-
tribuindo corn 0 seu voto, neste momento dificil da demo-

cracia portuguesa, para o fortolacimento da unidade do 

Movimento Sindical. 

0 Organismo Concelhio do Partido para o trablhc, 
sindical tern tido urna actividade irregular, fraca e tern 
havido grandes incompreens.s e dificuldades 

Timas vezes por parte da Comisso Conceihia, outras 

vezes por parte dos camaradas do organismo, essas incom-

preenses tm levado ao no funcionarnento do organismo, 

a falta de 1igaço e coordonaço corn os inilitantes corn 

responsabilidades e tarefas sindicis. 

Pensamos quo muitas destas dificulades ji foram 

vencidas, foi reactivado o organismo, meihorado o tra-
baiho de ligaço e coordenaço, melhr defenido o campa 
de acço a as tarefas do organismo, a seu papel a irflpor-
tneja. 

Reforçar a organismo, meihorar a trabaiho de 
cao.rdenaco, sera' er uma das tarefas prioritrias da Comisso 
Ooncelhia que hoje elegerernas, 



AS COLDCPIVIDADTS 

T:uiante ofaccismo, o trbalo cultural e desportivo, tanto 
atrvs de c6lectivi4ades, como at.ravs de iniciativas de vrios tipos, 
foi urn precioso instrurnento de esciarecirnento e de resistncia no re-
gime fascista. 

• ;uits 	 peld sua acco e dinaisno e ligaçocolectividades,   
corn as populaçes, tornaram-se autnticos c.entros tie resistncia anti-
-fascista, e atravs das mesmas ganharam-se rnuits jovens,homens e 
mulherespara aluta, e inclusive', 	nosso Partido. 

• ETorres Vedrasta:nbri a cultura e o desporto, em esprcial 
atravs.das :colectividades se enquadrararn na luta geral do nosso Povo, 
contra o regime que nos oprirniu durante quase 50 anos. Importa salien-
tar c'ue o IJO-Juvenil inoulsionou a cricao do Cine-Clube c pela pri.- 
rneiraVGZ tarnbm ariaqo de urna colnia b-alriear infnti•l, cue, teve 
grande repercusso no coic'- lho. 

Corn O;25 deAbril, começa-se imediatamente urna nova faseno 
desenvolvinento das actividdes culturais e desportivo flo conce])io. 
o apoio da comisso Adrnlnistr3tiva da carnara Junicipal a esta impOr-
tarite frente permitiu que, prirne.iro atxavs 1a13iblioteca Funicipal, 
e depois inc3.ependente darnesrna,o .Centro Cultural de Torres Vedras te-
nha contribuido pará o desenvolvirnento e expanco de,  cultura no nosso 
concelio, nos seus vrios aspectos. 

Impulsionado polo Centro Cultural, movimentararn-se e conciu-
ziram-se deslocaçes no nosso conceiho e fora dele, de ranchos folcl-
ricos, bandas de rnisica e rupo de teatro para muitos e ijiversos es-
pect.cu1os. 

Realizou-se o 19  encontrode teatro aiador do Concelho, no 
qual participaram 10 grupos do teatro arnador do Conceiho, durantc duas 
semanas, quo terminou com urn colquio. 

Realizou-se o 19  festival do Foiclore Oest.ino em Santa Cruz, 
corn a presenca de seis rupos do folciore. 

Neste carni)o 	e salientar o papel do C.A.C. e da Sociedade 
1ecreativa 0per.ria, tanto antes como depois do 25 de bril, na clivul-
gaço e apoio ao teatro arnador. 

Participaco n. realizaçao das co.rnernoraQ6os do 3 tniversrio 
do 25 de (bril em Torres Verras. 
- 	 I-rnportante tarnbrn, foi a dinanizaco de dezenas do associa- 

es culturais e desportiva , at'avs dc subsidios em dinbeiro e apoio 
tcnico, quo o F.A.0.J. atravs do seu delegado em Torrs Vedras, per-
mitiu levar a cabo. 

- 	0 desporto foi aproveitado pelo fascismo na tentativa de alie- 
naço do massas e do desvi-las de objectivos, como o desenvolvimento 
ffsico e cultural que o memo peroito 	praticantus, 

No nosso Conceiho, desde sempre, o futebol foi a principal 
actividade desportiva. Outras actividades , como o ciclismo, e o atle-
tismo, quo o regime fcista nunca perrnitiu o seu desenvolvirnento, em 
termos de desporto do massas, aoesar de serorn senticlos n. nossa regio, 
nunca tiver;:m grande expanso no COflCOitO. Justo 	salientar aaui 0 
Grupo Desportivo do Runa, :'ue tern desenvolvido e expandido modalidades 
como a luta o o atletiorno corn realce, mosmo a nvel nacional para a 
primeira. 

Corn o 25 da Abril, a substituiço da anti,-a Camara por usia 
Comiso administrative., perrnitiu a contituiço durn Conceiho Desporti-
vo L'unicipal quo tern sido o Grande impulsionador do desporto do massas 
no concelho. • 	 • - 

realizaço na epoca passada do torrjeio popular de futobol, 
1U movi- entou cerca de 1.200 elernentos, e o quo se esta,  presentemen-
to a realizar. - 

0 torneio do mini-futebol onL participararn 650 elenentos, 
o torneio do voleibol cue rnovirnentou 21 equipas do vrias aldeias, cm-
era.es e estabolecjmentos do ensino. 



A realizaco do rnais do 30 prova' de atletismo, a ultirna das 
quais corn 1.4C0 atletas. 

A dinamizaco das lutas amadoras, em quo j"i participam cerca 
de u-ia centena de jovons. 

iinda ha dia2 reListouserrnc3e ovinontaço do colectividadeo 
no Conce1-io con a rea1izaço do urn plen.rio ern cue particiararn cerca 
1e 400 pe3soas, taôe las.perspectivas de paralizaqo das actividades do 
Conseiho unicial do Culturi. .c cl.esporto, pretendidas polo actual pro- 
sidonto da Crnara, ao abrigo da 	lei das autarquias. Tal luta pela 
defesa do prosseimento das actividades dosportivas do caracter popu-
lar no conce1o, saiu vitoriosa o as mcsias continuaram. 

0 Partido tern um. organismo voltado para esta frente de tro-
balhoe 9  tarnbrn nste campo, ni sepre a eomisso Conceihia teii clado 
o apoio necessario. 

urg"nto rover eot.a..situaço, fortalecor o organismo, en- 
quadrar e organizar todos oa cia•radas em direcç 	do colectividadcs, 
em secçes desportivas e culturais, responsabilizar wn quadro di. Cornis-
so Conceihia pelo acornpanhamonto e desenvolvimento do trabaiho, estrei-
tar as ligaces corn comisses de rnoradoros eosoros autrquicos pa-
ra 0 lançamento (10 acçei em conjurito e quo sirvam os interesses das 
populaçes do nosso 6oncelho. 



Os PEQUENOS E MDIOS COiik'CIL.NTES E INDUS1ILIAIS 

Os Pcquenas e Mdios Comerciantes e Industrials 

sap sectores da popuiaço, que coma a classe operria e a 

povo trabalhador em geral, foram afe.ctados profundamente 

pela politica do Governo PS, aliado dc 'facto a diieita, e 
que corn as restriçes para a seu mercado, devido fundarnen- 

balniente ao aurnento do custa de vida, 	inf1aço e a demi- 
nuiçodo poder de compra das classes Trabc1hac1oras, vn Ca-
da vez mais perto a espectro da rulna... 

necessria pals encontrar formas decooperaç.o 

ntre as Pequenos . Mdios Comerciantese Industriais do 

xosso Concelhc, na base da defesà dos. seus interesses,cs-
cThrec-1os que 6 em aliança corn os trabaihadores, na luta 
comum contra a inf1aço e as monop5iios, contra as grandes 
armazenis-tas e interrnedirios, que as seus interesses melhor 
o defendidos. 

A necessidade de dar resposta as quest6es acima a-
pontadas e as necessidades gerais do Partido levou a que a 
.) Organisrno Conceihia do Partido, de Pequenos e Mdios Comer-

ciantes e Industrials propusesse uma reorganizaço a partir de 

Maio de 1976, a que tern vindo a Vermitir, que OS flOSSOS 

Camaradas, tenh.m vincio a dar uma grande contribulço s 

Garefas Gerais do Partido, sendo de salientar, a aquisiço 

oferta de uma apare1haern sonora. 

Pensamos que as problemas dos Pequenos e Mdios 

omercjantes e Industrials, no tern sido be.rn sentidas, e 

comprendidos pela Cornisso Concelnia, a que as p6e coma 
tarefas importantes, a curto prazo, par urn 1ad..,  cam major 
apolo do organismo do partida, par outro a dese.nvolvimei-

to do urn largo trabaiho unitrio de esclarecjrnento e or-

ranjzaco dos Pequenos e Mdios Comerciantes e Industrials 

la nosso Conceiho. 

Passo lmpotan-te, para a de±'esa dos seus inte-

esses, e para o ganhar daqueles, que ainda no vendo no 

iosso partido, o mais firme e verdadiro defensor dos seus 

interesses, poder.o ser ganho.s paia acçes conjuntas e que 

rermita assim engrossa, as fileiras da luta contra a poll-
tica de capitu1aço do Governu, as exincias do GTande Ca-
pital Monopolista. 



.1uma coisa ja so fez, pelos Pequenos e Mdios Cornc±ciantes 
o Industrials Comunistas do Conceiho, na dinarnizaço de 

re-unies unitrias, em Torres Vedras e aldeias, apontan-

do COiIIO urn dos objectivos a atingir, a re•a1izaço durn on-

contra conceihia deste irnpartante sector da populaç3J, a 

fim de discutirmos as graves problernas quo os atinern, e 

apontar formas de reso1uço dos' mesmos, que passarn inevi-

taveirnente pela coopraca,. 

Todo a apolo possIvel deve ser dada a intenaifi-
uaçc e alargamentc1 deste tralaiho. 

I 



TLi LhO DE SiDE 

A &Xltncia em qualquer Organizaço do Partido 

duma Comisso de Sede para o Centro de Trabaiho, 	fun- 
damental. 

Em T.Veeras as Camaradas que cornpern o Organismo 

especifico do Partido para este trabaiho, tern demonstradD 

urn enorme esplrito de Militncia e de capacidade do inicia-

tiva, apesar das dificuldades e incompreens6es quo por ve-
zes so ihe deparam. 

Prop3s-se a Cmisso de Sede nj ecu inlcio criar um 

minimo de condiçes no Centre do Trabälft , do m'Ddo a podcr 

corresponders necessidades th trabaiho de organizaço, 
fundos e d8 convivie. 

Nuia fase male avançada a Joinisso desdobrou-se em 

niicieos corn responsabilidajes espec.ficas, alargando o ecu 

mblto, para fazr face s novas exigncias do organizaço. 

Neste momento corn a amp1iaço do frerites do tra-

baiho e melnoria de funcionarnento, criam-se condiçes para 

a fcrrnago do urn secretariado do Orgrnismo. 

1s difiouldades encont.i.adas, sempre dependntes da 

organizaço geral do Partido, deviam-se sobretudo aD ainda 
deficinte desconhecimen-to do grau do militncia do alguns 
membros do Partido, e ineompreensoes, que aceitando 0 curn-
primento das tarefas atribujd.as, as nio cumpriam pox' vezes 
integra1rnont. 

D blango feito portontc da nossa actividide, so 

per urn lade, nem sempre fçi urn trabaiho fdcil.pelas difi-

culdades apontadas, podemos no entE:ntc per outro lade afir-

mar, quo, corn algumas experincjas do luta antifascista, 

adqulr±th.s antes do 25 dc Abril, e as aora acumulas, al-

gum espirito dc rnilltncia, dedicaço, boa presença e regu-

laridode nas reunl6es, corn vivas e pojr vezes quentes die-
Cusses - naD isentas do erros par vezes - quo produzirnos 

urn trabaiho v-lido e positive, que muit3 nos orguihamos, 

Conscientes de termos cumprido comas tarefas que nesta eta-

pa cc irnpu.nham, o quo muite floe anima e encoraja para avan-

çarrnog para formas superiores do organizaQao. 

INICIATIVAS 

Corneçou a Cornisso do Sede pox' realizar urn sortelo 

cujo produto lIquido foi de eec. 44 469$50, o que permitlu 



ì aquisiço di uma mquina de cafe', urn frigorfie, urn bal- 

c.o, loucas, uma estante e mercadorias Para a criaço do 

"BAR", bern corrio cadoiras, rntsas, secretrias, estantes, arrnári3s 

etc., Para o Centro de Trabbiho. 

Contribuirnos tarnbcm corn a Lnportncia do esc.. 

10 000$00 Para a ajuda de urna divda do Partido 	Tiporafia 
rJfliO. 

Muitas outras iniciativas foram realizadas, pedidos 

de fundos nas sesses e comicios do Partido, convivios de pas-

sagern do Ano a outras, campanha dos O 000 contos e ainda a 

3articipaço activa nas festas do Avante. 

SALA D' CONV±VI0/BAR 

Sala ampla, razoavelmente arranjada, onde os membros 

simpatizanteg do Partido, podero tarnbrn ter uma ampla apro- 
I :lnlaçao e convivio. 

Urn "BAR" que cDnsideramos bern orardzado, a servir 

cafe, bebidas, doces, refeices ligeiras, etc. 

Aberto todos as dias das 12,30 s 24 horas, cam a 

articipaço voluntdria de urn grupo de Camaradas, sendo de 

realçar o seu exemplar espirito de sacrIficio e dedicaço. 

Contribue a "BAR" corn uma forte receita Para o 

asso Partido, pole que começou corn vendas mensais de cerca 

da 4 a 5 corits, sendo elevada$ as vendas actualmente Para uma 

media de 21 a 22 contos.. 

A sala de convivio disp5e tambin de urn televisor, 

2vistas, jornais e joos. 

C0NSERVA0, LIMPEZk B DJC0-tAXQ 

Neste campo tudo se tern feito Para que apresente-

os urn Centro limpo, airoso e bern conservado, tarefa que no 

.em sido muito fcii por vrias motivos, desde a falta de Ca-

Laboraço de alguns camaradas na limpeza, quer ainda de outros 

ie deitam papis e pontas de cigarro Para a cho. Nas reu-

nies começou a existir a born haThito de dcixarern as salas ar- 

ramadas e limpas, einbora ainda no extensivo a toda a 0ra-
atzaço. 

Neste momenta estamos a fazer uma campanha nesse 
sentjdo. 

Sabre a decoraçao dispomos de painis pintados nas 
salas de ConV1vj, bib1iteca C pioneiros, a1n de procedermos 
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pintura de algumas salas, respectiva decoraçao corn qua- 

ciros e cartazes e ainda a cobortura corn alcatifa da sala de. 
I.  conv]-vJ-o. 

BANCAS 

Tivernos pox' vezes dif'iculd.adee em rnanter a banca 

aberta corn regularidade, esse problema hoje est quasi sa-

nado. 

Dispomos de urna bern rnontda banca, corn todos os ma-

terials. do Partido, outras co1ecçes de livros, revistas, 

jornais, discos, emblernas e outros materiais. 

Fizernos uma exposiço dos materials na sala de con-

dvio, procurando assim fazer urna mai)r dlvu1gaço dos mes-

mos. 

Temos tido muitas dificuldades na montagem de ban-

cas no exterior do Centro, isto e, na rua, furicionararn durante 

alguas perodos, tenclo cessado por falta de colaboradores; 

este mornento estarnos a tentar criar condiç5es para o seu 

cecomeço. 

Tern havido algumas sobras d: revistas e jornais, 

Jeficincia que estarnos a corrigir. 

J ORNA L DE PAREDE/ Co ui ICADO S 

Criado o jornal. de parede e comunicados para 

.oelhor inforrnaço dos nossos carnaradas. 

BIBLIOTECA 

Consti±uiu-se uma pequena "Biblioteca", devidarnente 

organizada corn c1assificaco dcima1 univesa1, corn fichei-

ros per autores, obras e assuntos. 

;apetrechada de bons livros, revistas e jornais, 

oorn leitura dornici1irla, aberta i noite durante a semana. 

Corn a sua criaço procurou-se corresponder 	neces- 

ic'.ade da meThoria ideolSgica dos membros e simpatizantes do 

artido.No entanto muito i-la a fazer dade a fraco interesse na 

Leitura. Pensarnos promover col6quios sabre dlvesos temas, 
txperincias que iremos tentar levar as colectividades 
ocais e do Conceiho. 

A par desta tentativa, outras iniciativas SE' come-

ararn a desenvolver, tal come arquivo de tcda a documentaçc 
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cultural, poiltica e recreativa do nosso Partido, a nivel 

canceihia, exposiç6es e cinema, estando estas inicativas vi-

radas para fora do Centro de Trabbiho a partir desta momenta. 

Eib1iatca j. levou a efeito no nosso Centro de 

TrabD1ho, 4 fumes, tmdo comernoradD o 60. aniversria da 

Rev1uço Je Outubro, cam uma exposiço e urn fume, tendo 

constjtujdo urn born xito. 

Esta sub-cornissa de Biblioteca, ew.:ora corn boas 

prespectivas de trataiho, precisa no entanto de major mi-
ciativa o que no entanto no el  de estraihar dada a sua re-

cente forrnaço. 



AS 1ViULiEhES COMUNISAS, 0 TrABALHO NO PTID0 

E 0 T4LiiO UULx.IO 

Antes da 25 de Abril as muliieres parti Aparam em 

grande nirnero na luta das forças democrticas 	revoluclo- 

nrias contra o fascismo, polo fim da guerra o:1;nia1, pe-

las liberdad:s e pela democracia. 

Muitas coxtheceram a priso, a tortura, hurni1haçes, 

pelo seu arnor e dedicaço al  causa da classe oprria o do 

povo trabälhador. Alguinas pagaram corn a vida e sua firmeza 

na defesa dos belos ideals qup as anirnavarn. Nesa luta he-

r5jca as muiheres cornunjatas tiveram uma acco destacada, 

operirias, cmp)nesas, professoras e tantas e 	ntas outras. 

Basta citarmos os nomes de Catarina Eufmia, Maria Machado, 

Albina Pato, vitirnas do fascismo, para meihor compreenter-

mas a grand.e participaço das muiheres comunistas, ao !ado 

dos seus companheiros, na luta par urn Portugal livre e de-
rnocritico 

Apes a 25 de Abril tern aumentaclo massi i:irnentc a 
i- articipaco das muiheres na luta pela defesa A ns conquis-

tas de Abi'ii, pelos seus direitos, pelo fim do: discrimi-
nace.s de que so vitimas e contra a papel subalternc e 

de inferioridade para que foram releadas por mob scu-

lo c'o ditadura fasclsta. 

ilaje, nas escolas, nos sindicatos, nos campos, nas 

empresas, nas grandes manifestaçes e jornadas de luta, 

enfirn, em todos os sectores da vida nacinai, constatainos a 

presença e a participaço cada vez major da muiher. 

No nosso Concelhc as muirleres so 13,48% dos efec-

tivos dc Partido, nimero extremamente baixo, muito inferior 

mdla geral do Partido, a que impe como orientaggi de 

trabaiho, em todas as c1u1as e organismos do Partido, a 

discussa.) dsta situaço ( pals as muiheres coatituem 
mais dc 50% da popu1açc portuguesa), do fcrma a trazer ac 

vassi Partido mais muiheres, o que significa tizer mais 
mulhcrcs a luta organizada. 

Durante a campanha de recrutarnenta !tPromoç o. 

das Conquistas dc Abril"o ntSrnero de muiheres yo ader±rarn 

ao POP fol de 19,29%, a que 	urna evcluco pos.Yciva, que 
temos de manter e aumentar. 

Pr outro lado devemos salieritar que a actuaç 
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das muiheres tern sido di±icultada pelcs precnceitos e des-

criminaçes existentes na nossa sociedade e tambm em muitos 

nembros do nosso Partido. 0 nilmero de muiheres nos quadros 

do Partidc n9D est em proprc 	corn o niraero de rnulheres 
inscri-tas, apesar dc termos vist camo este niirnero ainda 

era insuficiente. 

Temos de reorganizar a organismc do Partido para o 

trabaiho das muiheres, enquadrando mcliaor as camaradas que 

so domsticas e outras, as camaradas que irivem nas aldeias, 

as que participam em estruturas unitrias, etc... 

Temos conscincia de que a Comisso Conceihia nein 

empre i.eu a impartncia devida a esta frente de trablho, 

iiem sempre deu a apoio necessrio ac, ecu desenvolvimento. 
Tern sido altamente Dositiva a participaço das nos-

sas camaradas nas diversas iniciativas do Partidc, como a 

ampanha dos 50 000 cantos, na Festa do Avante, na Comie-

io de Sede do C.T. de Torres Vedras, no desenvolvimentc da 

rganizaço dos nossos pioneiros e nas grandes manifesta-
çes de Juiho e Navembro. 

Em alguns rganismos de Direcçc e nas divereas c -
lulas onde reunem temos de ealientar a impartante conti-i- 

buiço que estas camaradas tm dada 	vida do Partido, as- 
elm coma no Ameal e Aldela Grande. 

A unidade 	male fcil volta de problemas con- 

cretos, sejam sindicais, falta de creches c jardins de in-
facia, dc habitaço, do aumento do cust0 dc vida,etc... 
em sempre lstc -tern side compreendido e d'al' que algumas 

dificuldades e incompreenses existentes na trabaiho uni-

trio d'ai derivem. 

0 M.DM.P. (Movimento Dernocrtico das Muiheres Par-

iguesas), que ja era urn importante movimento antes do 25 

Je Abrll, iniciau as suas actividades em Torres Vedras em 

1974, e a facto dc riunce ter tido sede prSpria tern sido urn 

bsta'cu1a ao ecu desenvolvimento. 

Teve bastante afluncia de mulneres, militantes 
C simpatizantes do nosso Partidj. 

I-±ouve tainbm dificuldads de orcem pessoal que 

casionou a desmobilizaço dc alumas muifleres. 
As male activas e conscientea, continuaram a reunir 

e a organizar traa1nas. Fizeram-se reunj5es nas aldeias, 
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umas corn malor facilidade e outras duficultadas pr caci-

ques locais. 

Levaram a cabo algumas tarofas corn a aberturade 

uma creche. 

0 MDM do T.VedEas esteve sempre em c.ntacto corn a 

sede central do MDM do Lisboa e fizeram-se vrias reunies 

sobre a muiher corn a partic11 aço do vL-ias dir.igentes. 
Festejaram cn 1975 e em 1976 o. Di,-. Mundial cia 

Criança corn urn vastc programa e grande participaço in-

fantil. 

Tambm se fcstejou o cia lVlund.ial cia Muiher em 1976 
corn fumes e corn Intervençes do vrias amigas, salientan-

do a presença dum elemento do Movimento para a Paz e Coo-
per a ç a. 

douve urn crso do a1fabotizaço pelci mtodo do Pau-

lo Freire. 

0 MDM esteve presente na homonagem ao Mestre Ama- 
rim. 

Lançou-se 2 autocolantes cujos ternas foram: Gusto 

de vida e Muifler na Revo1uç. 

Quando Valentina Terechkova visitou o nosso Pals 

a convite do MDM, Torres Vedras esteve representada Co 

lado do outras muiheres de vrios pontas do Pals e do 86 

representaçes do PDIM. 

Recentemente estiveram presentes 3 muLheres no 
32.Encontro do MDM. 

Nos principios do 1977 Jevido I galopante subi-
cia do CUStO do vida, vimo-nos na necessidade do tomar po-

siço e formou-se urn grupo alargado de muiheres que deu 

origem a uma. Comisso Unitria do Mulhcres (GUM). 

Esta realizou uma sesso do esciarecimento sabre 
o custo de vida, corn a presença de uma ecanomista. 

Fol muito positiva esta sesso pela participaço 

cia assistncia e tambm pela recoiha de centenas de as-

sinaturas enviadas aa Governo e cia e1aboraço do uma 

rnoço enviada ao P.R. 	A.R. e Governo, protestando con- 
tra a alta do cust do vida. 
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Estes so a1uns aspectos de acc3es e lutas tra-

vadas ncr nosso Coce1ho pelo Movimento Unitrio de Muihe-

res, o qual esta'longe de ter atingido grarde inf1unia 
e Iesenvolvjmento. 

Corn rnair atenço a esta fren€ de trabaiho, major 

apoi.D, corn a responsabi1izaço dc quadros por esta tarefa 
na nova Com1sso Conceihia, corn urn recrutamen-to Drientad•J 
dc ma-is muiheres para o nosso Particle e o funcionarnento 

do organismo em novos moldes, temos a certeza ae que a 
nosso Partido estar em condiçes de dar urna grande contri- 
buiço 	Thta e organizaço das muiheres e ao fortaleci- 

menta e expanso do trabaiho unitrio. 



JUVJiJ?UDE 

A Juventude, tanto a estudantil coma a trabaLia-

iora, Ave sempre urn papel destacado na luta contra o fas-

cismo, contra a guerra colonial, palo direito ao voto para 

is jovens corn mais do 18 anos, peic salrio igual para 

trabaihu igual, pela democratizaço do ensiao e da cultu-
ra, pela primeiro emprego, etc.. 

o MUD-Juvenil teve uma influ'ncia enorme na unida-

de a na organizaçc da Juventude a al se ravelaram qua:ros 

qua noje fazem parte da Cornisso PolItica do nosso partido. 

is grandes jornadas de luta contra o fascismo lova-

las a cabo pelos estudantes, as graves acadmicas etc.... 
:nram rnanifestaç5es poderosas que ajudaram ao osclareo 

ntu das rnassas e ao isolamento do regime fascista. 

o grande desenvolvimento do MJT (Movimento da Juven-

tdc Trablhadora) ainda no tempo do fascismo, o sau cow-
bate a guerra colonial, a Ekodo de milnares e milbares do 
ovens qua recusararn participar nessa odiosa gueria, foram 

contributes multa grandas da Juventude 	luta ger1 do 
nosso Povo pelas liberdades e pela democracia. 

Tarnb6m no nosso conbeiho, tanto no passado, corn 

iniciativas e actividades unitrias no Cine-Clube, no 

Campismo, convivios, como no presente, corn as mais diver-

sas acçes e iniciativas culturais, recreativas edespor-

tivas, as jovens cornunistas tm osclarecido e orgonizado 

a Juventude do nosso Cncelho a gaxtho jovens para a luta 

a acqaD politica. 

Corn a forrnaço da UEC e da UJC, orçan.izaç3es 

oitnomas do POP para a Trabaiho da Juventude, urn impor-

tonte passe foi dada, criando-se novas e meihores conch-

o3es para o desenvolvimento desta frente de traba1o. 

No nosso 6oncelho a Juventude represonta 21% dos 
;TOC ivos totals do Partido e na campanha de recruamnto 

I31 dos novas militantes entados cram jovens corn riais de 

O anos. Salientarnos que nestes niIrneras no estao inclul-
aos as Ploneiros. 

Tom-so dado apoic material, em instalaços e 

outro a estas organizaçes - UlC e UJC a Pioneiros. 

No entanto tern havido 6randes deficjncjas ma 
coordenaçao, apolo a ajuda entre a oranizaço do Partido e 



as Orjanizaçes Juvenis, entre as suas actividades e ml-
ciativas. Subsistern ainda incompreenses, par parte cia 
alguns carnaradas, quanta ao papel, especial, cia UJC, coma 

vanguarda cia Juventude Trab ihadara. 

Pensamos qua tern sida positive a facto,  cia UJC Or 
Csntro A Trab iho prpric. Mas 41 fundamental aproxirnar 

mais, a niveTL Local, a cansideraço e a entreajuda miitua, 

corn a participaço nos Plendrios cia Comisso (Jonceihia cI 

Torres Vedras do POP cia rapresentantes cia UEC e UJC, coma 
ciucante algum tempo jd se verificou. 

Pensamos tambm qua a UEC e a UJC devem estreitar 

mais a sua cooperaço, 1ançndo acçes a iniciativas cn- 
juntas. Par outro lado 	nacessdrio aumentr a nurnero c a 

jarticipaço de raparigas nas organizaç5es juvenis. 

Coma orientaço de trabalio, rapidamente, a Nova 

Oomisso Conceihia everd prornaver urna reunio cam a UEC a 

a UJC, para discutir a s±tuaco existente e encontrarem 

formas de veneer car-tas dificuldades e mel±iorar a 1iaco e 
a coordanaço cia actividades. 

Pensamos qua a partir do ajuda efectiva do Partido 

as Organizaces juvenis, se criaro condiçes, para qua a 

Juventude no Nosso Concelhc, ponna ao serviça cia Revoluço 

toda a sua força a energia criadora. 

Dar mais atençio a ajuda a ujo e a tJ}C 	contri.- 
buir para o prprio reforço do Partido. 
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Os Pioneircis S3 os jovens do Amanh, aos quala o 

nosso Partido, prcura dedicar toda a ateriço, norteando-os, 

no respeito polo trab .lho e pelos trabal.ciadres e nos ideals 
da Paz e da Liberdade. 

A 16ducaq9D dos Pioneiros no Amor par Portugal, na 
Arnizade corn todos Os palses e corn todas as ragas, a criac.-  e 
a desenvolvimento de hbltos de traalho, o interesse polo es- 

tudo, tambm so principios que orintam a actividade dos Plo-
neiros. 

A Organizaço Canceihia do Torres Vedras dos Pionel-
ros &osenvolveu-se a partir do IM, tend tido al-uma activi-
dade, no entanto viria a deixar de funcionar pciuca tempo depais, 

par falta de exper.incja, do prespectiva e tambm de incom- 

preensci da Organizaço Local, par esta importante frente do 
trabaiho. 

A partir de Pevereiro do 1977, 3 camaradas, recome-

çararn a trabaiho corn os Pionejros, tendo participado em vrias 

reunj5es de monjtoras, da DORL, como forma dc ganher experin-
cia e prespectivas de trablho. 

Desde esa altura, as Pioneiros participaram em vs-
rias iniclatjvas locals, corn outrascrianças, sonda do sciuien-

tar a formaço de urn grupo coral e do palhaçcis, quo acturam 

em vrias festas para crianças, quer em coiectjvjdades da Vila 
coma de Alciejas. 

Participaram tambm em vrias pro-vas de Atletisma 

para crianças, tendD sempre ac uaço de destaque. Estiveram 

tambm presentes num Acampamento para Ploneiros, quo so reali-
zou em Sintra. 

Urna pioneira de Torres Vedras, fol delta entre todos 
Os outros, para passar urn ms de frias na Ohescalovquja, jun- 

tamente corn outro.s Ploneiros da zona da DORL, o que tambm veio 
estimular muita a Organizaço. 

A visita a uma Fbrica Met.a1omecnjca em T.Vedras, 

fol uma experincja, quo polo interesse e entusiasrno que pro-

vocou nos Pionejras, aconseiha-nos a que se desenvo1va'r inicla 
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tivas Jeste tipa. 

1ensarn que o ter-se--ihe prporciDnado noces de 

primeiros socorros o a incentivaço do gosto pelo desenho 

c iaUv e pelos thraba1os manuals, sa experincias que 

devem continuar a desenvolverern-se. 

Neste momenta existem cerca de 48 pioneiras em TQr-
res Vedras, corn idades compreendidas entre as 5 e os 12 anos, 
iuitas dos quals nc so fi1ns de Cooiunistas. 

A atenco que a Oomisso Conceihia tern dedicado a 

esta iirente, peL'nhitindo que tertharn uma sala prpria, onde 

dcsenv2lvern multas ac ividades criativas e de recrejo e on-
de guaL'dam as seus materiais,deve ser melnorada, pra isso a 
responsabl1iaça dum quadra, ne nova Comisso Conceihia, par 
es-be sec-bar, pade c:ntribujr para urn rne1n:r apoio € desenvol-

vimenta d.c Organizaço de Pioneiros em Torres Vedras. 

Assim como urna major ligacão corn a UJU e IJEC. 



FGUSIAS RURAIS 

Torres Veras 	o major oncelho do Distrita. de 

Lisboa, encontrando-se implantaclo uma importante e influen-

te zana arrico1a. Das suas 18 freuesias, 16 so caracteri-

zadamente rurais tendo ainda as restantes duas importantos 

sectors igualmente rurais. 

As longas trac içes de resistncia 	opresso fas- 

cista e de reividicaçes sociais no cc reduzia 	vila, 

pelo con±rrio, tiouve fregusias rurais onde importantes 

lutas so travararn. 	de salientar a luta traada na freduesia 

de A-dos-Cunhclos, contra o deceto Salasarista que impunha 

a arranque de vinhas; na freguesia do S.Marnede da Ventosa 

pela jarnada das 8 horas, que fez corn que o Conceiho de Tor-

res Vedras fosse o 1. a narte dc Tejo a impor esta reivin-

dicaço dos trabalhadores rurais; Maxial onJe se ga.ahou as 

e1eiçes de Humberto De1gado; Matacaes, Monte Redondo e 

RunE onde vrjos carnaradas foram parar as masmorras da PIDE; 

Ramaihal onde nos ijitimoc axxos do fascismo, cc movirnentararn 
muitos jo-v-ens, contra a guerra colonial e o aurnento do custo 

de vida. 

Corn a derrube da ditadura fascists, em 25 de Abril 

do 1974, nas Freguesias Rurais do nosso Conceiho, coma par 

Thodo a Pals, d-se urn jrande impulso, no recrutamento de mi-

litantes, o que permitlu ccmeçar-se uma estruturaço de or- 

ganizaces, em vrias aldcias do nosso Conceiho. No entanto, 

as dificuldades de acompanharn€nto a esta importante frente, 

e a obscuraitismo fascista de quase 50 anos, dificultaram a 
desenvol-vjmentc e estruturaço do nosso Partido nas Fregac-
sias Rurais do Conceiho. 

Ao longo destes 3 ancs de Rev31uç.o a 1i-ago s 

Freguesias tern sido fraca, o desenvoivimento do trabaiho tern-

-se processado corn muitos altos e baixos, condo uma das dIT 

ficuldades p_incipais, a conseguir quadros capazes de agar-

rarem esta tarefa, que exige espirito de sacrifIcio e uma 
persistncia constante. 

A continaaço desta situaço, tern levado par vezes, 

Jesrnobi1izaço de camaradas e de or -anizaçes, cheanco 
mesmo ao ponta de terern acabado as Centros de Trablho de 

Mataces, IPonte do Hal, Max.a1 e Rune, einbora par motivos. 
diversos. 
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Impoc-se acjui, urn grande esforço, no sentido de 
so ultrapassar esta situaco, dando mais ajuda e apoio a 

QuaIros, e encoritrar formas de solucionar o problema da fal-

ta de transpartes. 

Orientaço importnte, quo deve nortear os Comu-

nistas nas Preguesias dove ser a participaçaa nas Comissoes. 

do Moraciores, Co1ectivdades e outras estruturas populares, 

juntarnente corn as democratas, as socialistas, e tadoS Os 

hornens e muiheres honestos, na defeseL dos intoresses e as-

piraçes mais sentidas pelas popuiaç6es. 

A e1eico da Cornisso de Preuesia do Rarnaihal, 

do Nosso Partido, em 1976, dernonstra bern, quo a persistncia 

no desenvolver das organizaç3es na Zona Rural, so funda-

mentals, para urna estruturaço capaz, no ntanto, tarnbrn 

demonstra a necessidade durn acampanhamento, muito do perto, 

as orçanizaç3es ainda frgeis. 

A discusso na Cornisso Conceihia, do formas de 

organizaço das Freguesias e seu acompanhamento, devar 

corn certeza permitir a desenvolvimento e fartalecirnonto do 

nosso Partido na Zona Rural e contrihuir ±ombm para a con-

so1idaço da democracia no riosso Pals. 



TJABALHG CAMI?ONS 

U Trabaiho entre os pequenos e rnd1os agricultores 

muito dificil depra constantemente corn grandes dificulda-

d.es,exige müita dedicaço,persistncia e espIrito de sacrifi-
010. 

0 pequeno e mido agricultar trabaiha isolado,est 

pouco informado,vive regra geral corn grancles dificuldades 

derivadas do desprezo e abandono a que fol votada a agricul 

tura durante o fascismo,no tern tradiçes de luta e pessul urn 

fraco e8pIrito associativo e organizativo. ] entre as classes 

trabaihadores dos cartipos que 	major a percentagem de analfa- 
betismo. 

Tais condiçes sociais e c :n5micas levam em fre- 
quncia 	indiferença poiltica, 	reserva e 	desc:nfiança, 
possibilitando s forças reaccionrias e obscurantistas usar 
as campon.eses como uma das suas bases sociaii de apoic para 

as suas rnanobras contra as forças progressistas e contra a 
Jernocracia. 

0 flOSSCj concelho não escapa a esta regra e cant!-
nuando a ser a agricultura uma das principais actividades e-
conmicas, e aquela que tern a major percentagem da papulaço 

activa, ressalta assira a irnportncia desta frente de trabeiho, 

Imondo ao nosso Partido a malor atença e acompanhamentc.. 

Na REsOLUç.O. POLITICA aprovada no VIII CONGRESSO do 
P02, diz.ia-se o seguinte: 

"0 fortalecimento da aliança entre a classe operria 

o a campesinato reforçarI a processo revolucjonrjj, alaJ2- 

ando a sua Use social de apoio . As dificuldades e debi-

11(J.ades na cancretização desta a1inça tern sido urn travo 
para o. avança da Revoluçc.. 

A superaço de to!s deficincias e de vital impor-
tncia para a regime democrtjca'j. 

Assim foi canstitujdo o Organismo Concelhio do 

Trabalho Campons e cooptadcs pars a Camisso Conceihia dois 

carnaraclas pequenos agricultares. Os frutos desta orientaço 
No tardaram a aparecer. 

Tern o. organismo do Traboiho Campans roallzado urn 

latenso trabaiho de esclarecimentc juntc dos pucnos e 
dios agricultores, editado documeri-tos, feits alguns cursas 
sbre prablemas do arrendarnento rural, cooperativismo e 

outros, lutado pela unidade dos camponeses do concoiho 



pela sua participaço nas suas organ±zaçes econ6mlcas o 

de classe e pelo seu reforço, tomando posiço sabre as mais 

diversos problemas, preços, races, leis, etc.... 

A nova Oornisso Concoihia sera' er roforçada corn uma 
camarada desde hmuito ligada 	luta dos camponeses. 

Temos canscincia quo muito ha' par fazer. Caber3. 

nova Cornisso Conc€lhja dar ainda malor atenço e apoio a 
esta frente de trabaiho. 

A percentagem Jo eamponeses e operrias agricolas 

de 10,32 dos efectivos do partido, sendo s3 as campone-
sos 2,67%. 

Tal percentagem 6 baixa e temos do trabaihar para 
a aumentar. 0 recrutamento de mais carnponeses e operrioa 
agricolas 6 fundamental para a luta pela demoeracia, para 
aumentar a influncja do nosso Partido entre a popuiaco 

trabaihadora dos campos, ajudando-a a unir-se e a organi-

zar-se na defesa dos seus intoressus a traz-la t luta co-
mum )elas liberdades, pela democracia, par uma nova econornia 
ao serviço do Povo e do Pals. 

Todos as arganismos Jo Partido devem Jiscutir e 
proocupar-se em recrutar mais camponeses, pals em todos 

existem camarajas quo tarn famlujares, amios, conhecidos 
nas aldelas a no campo. 

No nosso Pals tomes assistido ultimamente ao for-
talecimen-to da arganizaço camponesa a ao crescer de uma 

luta corajosa contra a exploraçc e o desprezo do quo tm 

sido vItimas a contra as caciques a organizaçes reaccio-

nrias, coma a CAP e partidos que as apoiam, CDS,PPD, PPM, 

MIfiN, AOC, MRPP e oiitros e conta a MAP do Barreto e Portas. 

Verificamos quo ao nosso Conceiho a cada vez major 
a mais activa a participaço dos poquenos e m6dios agri-

cultores nas lutas do campesinato, os insucessos da CAP, 
qua chegou a oferecer comida e vinho 	borla para atrair 
clientela e a xito, prestigio a crescente influncia da 

Liga do Pequenos a Mdios Agricultores do Torres Vedras, 
que fol a primeira a constituir-se no Distrito do Lisboa 
e que e a mais antiga do Contra a Norte de Portugal. 

Tern raaljzado. a Liga do Torres Vedras urn trabaiho 
extraordjnrjo na consciencializaço, dos pequenos e mJios 

aricultores, no seu esciarecimento, no alargamento e 
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corisolidaço da sua unidade. 

Penrios conceihios o do freuesia, inmdras ses-

s5es de esciarecimento, comunicados e docurnontos, partici- 

paco em enccntrcs Jistritais, em dolegaç3es 	Assemblela 
da Republica, ao MAP, ao Conseiho da Revo1uço o a outros 

rgos do pocter. 

Durante algum tempo enquanto estiveram comunistRs 

como Secretrios de Estado, o MAP de'i apoio as organize-
95es carnpcnesas e todos recordarnos por exemplo o papel 

que o SADA teve neste conceiho. Aora, extinto o SADA, as-

sistimos a reuni6es do Barreto corn os caceteiros da CAP, 

e a MAP transformar-se nurn rgo ao serviço dos grandes 

agrrios, senflorios e interthedirios, saneando todos os 

tcnicos progresistas, atacar a Reforma Agrria, destruir 

a Lei. do Arrendarnento Rural dos rendeiros, ignorar as or-

ganizaçes de agriculturos. 

Confiamos que o PT Encontro Distrital dos Pequen.os 

e Mdios Agricultoras do Distrito do Lisboa que so reali- 

zara em Fevereiro, em Torres Vedras, sera mais urna grande 

jornada de luta,uma jornada patritica contra a recupera- 

ço capitalista, que a coligaço corn o CDS tentar agravar. 

Pal em 14 de Setem1ro do 1975 quo so roalizou em 

Torres Vedras, convocada pela Liga Jo Torres, o primeiro 

grando encontro corn cardcter clistrital, EM DEFESA DOS FE-

QIJENOS E MEDIOS AGiICULTOES DO OESTE, cujas crnclus6es 
foram amplamente divulgadas. 

Outros passos tm sido dados, pelos agricultores 

do conceiho, na constituiço dc organisrnos que meihor o 

defendam, rve1ando j urn interosse muito grande poles 

formas Jo associativismo econmico. Assim foi constitulda 

a Cooporativa le Mdquinas da Casa do Povo do RunE, quo 

conta j corn dezenes de associados, possuindo urn tractor 

do rodas, urn tractor de rastos, varias alfalas e obras em 
curs a. 

Esta experincia tern suscitado a major curiosi-

dade e conxecem-se outras iniciativas para constituirem 
cooperativas de mquinas ira base deste 3xitc.. 

Na Serra de S.Juliao, a Comisso de Compartes 

ja fez as sementeiras no baldio all existente, apesar das 
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clificuldades levantadas pela Junta de Freuesia cujo pre- 

sidente 	urn homem do PPD. 

A Adega Coaperativa de Dois Portos 	exemplo de 

uma boa gesto Jemocrtica, ao contrrio cia esmagadara 

maioria das Adegas Oooperativas, doninedas pela CAP e ao 

serviço das suas jogatanas e interesses. Aincla recontemen-

te tornou posico c'ntia a Uniaa das Adegas Cooperativas cIa 

Provincia da Estremadura, nas mos cia CAP, qua protendia 

comprar a firma BAItARDO, em estado de inso1vncia, para 

cobertura de negociatas de marteleiros. 

ALGUNS DiD0S SOIiRE 0 CONCELHO 

TOTAL DB 	 EXPL0RAES APECiDAS  

EPL0c6ES 	PELO REGIME DE ARRENDAiVIENTO 
£'TTMEJO t AREA 	iviH.iO 1 	%l 	 i 

	

T.VEDRAS INF.a 20 10 555 	20 237 	6 190 	58 11 016 	54 

SUP.a 20 	156 	9 815 	34 	21 	1 260 	13 

TOTAL 	10 711 	30 052 	6 224 	58 12 276 	40 

T . VEDRAS 

T .VEDRAS 

TRIGO - IV, ILhO - AVEIA 
iiE P± 0D1 ItEND. nREA PROD. SEND. AREA PROD. 	REND. 

(1iA_ (TONj(k/1 (HA) (TON) 	(KG/H .LA) (TON 	(KG/H 

1 896 2_932j1_546 1 042 848 	813 614 433 705 

CH1VADA FkVA 	 FEIJ0 	 - - AItE 

(HA) 

PROD. 

(TON) 

SEND. 

(KG/HA)(HA) 

LiEA PROD. 

(TON) 

REND. 	AREA 

(KG/HA 	(}L) 

PROD. 	JREND. 

(TON) 	(KG/H. 

158 160 1 012 397 481 1 211 	2 293 427 	186 

VTfkfl I 

T 1rtrro , 
1. . V Li.L)J.l1- 

AREA PROD. REND. 	PRODS 

(HA) (T (KG/HA 	(HI) 

1 115 5 344 4 792 	813 923 
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POAQUE LUTAM OS PEQUENOS E ADIOS JGhICULTONES 

- ABOLIç.O DA CLASSE 	PARA 0 LEITE 

- CONT A LEI DE AEIDAMENTO itUilAL DO PPD, A LEI DOS 
SENIiONIOS NICOS E PDJA hEPOSIçO DA LEI 201/75, A LEI 
BE ARRE1DAWjE1TO AWAL DOS NENDEINOS. 

- PELA LIQUIDAç.O DOS EX-G-i'JOS DA LAVOUfiA E A SUA TEANS-

FONkviAço EM COOPERATIVjS aO SEVIçO DOS INTERESSES DOS 
PEQ. E MIOS AGLICULTOIES 

PIM BE TODAS AS FOtMAS BE PAiCEijA AGRCOLA 

- GAANTIA DO ESCO.1iviENTO DAS PRODUçOES COM PEOS COMPEN-
SADO±.ES, COii.EC IDOS PREVIAMENTE 

- 3STECIMENTO liEGULAi. COivi 2.tEços O0NTOLADU.S BE ADU8OS, 
RAçEs, PALrIAS, PESTICIDAS, ETC... 

- POR UMA P±tEVIDCIA nURAL DIGNA E SIJA INTEGRAçO NO ES-
QUEMA GENAL BA P.EVIDNCIA 

ADMINISTAO DOS EALDIOS NOS TEivI0S DO DECIET0-LEI 
39/76 

- ASSISTNCIA TCAICA, ORDITOS E STJJjSIDIOS, SEGIJAOS, EM 
CODIçES VAoTAJOSAS PANA Os PEQ. E ivUDIOS AG.tdCULTO±iES 

- PANTICIPç,O DAS StJ1-S OAGJ.NIZAçOES BE OLASSE NA DEFINI_ 
910 Dj. POLITIC AGxhIA, TANTO LOCAL COIVIO NLCIONAL 

- ACESSO AOS AGAOS DE Ii0hMAç0, INCLU1NDO RDP E RTF 

- PELA DEMOC1ATIZçQ LAS ADEGAS C0OPERATIAS 

PELA PROTEoçO, INCENTIVO E A2010 AO COOPEAATIVISMO 

- PELO FIM DAS TEtRAS INCULTAS 

- CONTak 0 AUMENTO DOS PR±çOS DOS ADUBOS, PESTICIDAS, HER-

BICIDAS, GASOLEO, FAKES, MiQUINAS B ALFjLAS, AcOEs,etc. 

Por estes e outros objectivos toda a organi-
zaço do Nosso PANTIDO deve dar o su meihor esforço. 



EMPrSAS 

0 Conceiho de T.Veras, sendo essencialmente de 

caractristjcag rurais, possul jI urn nimera razovel de em-

prc-sas Industrials, nag quais pradominam. as operrios, que 

alrn do traijaiho da Fbrjca, tambm cultivam a sou boca-
dinho de terra. 

neste cantexto social quo se situam as dificul-
dades quo a nosso Partido sempre teve do ordanizar a classe 
operdria para as grandes bataihas par meihores candiçes do 

vida a do trabaLac, pela Democracia e pela Liberdade. 

Apesar destas dificuljajes no podemos deixar do 

citar, em pleno regime fascists, as lutas dos traalhadores 

da FAS e das Serraç5es par meihares salriog e que tove came 

Consequncja a priso pela PIDE do aluns camaradas nosss, 

nern as grandea manifestaçes do rua, quer durante a iiltima 

graride guerra, quer no scu termo, as quals, coma todas as 

hrarldes jornadas do luta, tiveram a dirigi-lag a acç.a as-
clarecida do nosso Partido. 

Mais recentemente., em Marçc. de 1974 sob a direcçaa 

do nosso Partido as operdrios da Casa Hipo'lito levaram a 

cabo urns luta reivindicativa par melnores salrios, quo 

levou A paralizaç: dos operric.s e que, apesar das ameaças. 

da PIDE, so saldou par urns grande vitria dog operrios. 

Embora a influncia do nosso Partido nas organi-

zaç5es operrias fosse crescente, as condi5es de ilega- 

lidade em quo se vivia, fo.mos urn Partido de Quadros ate ac 
25 do Abril. 

ivIas exactamente pela politics justa e coerento na 

defesa dos interesges do nosso Povo, o nosso Particle passou 

rapidamente, spas a 25 do Abril, durn prestigiadc, Partida 

dc Quadros para urn Partido as qual aderiram grandes massas 

ia populaço, principalmente aperrios. E fol assim quo no 

so tornou dificil a constituiço ou am1iaça de clulas 

nas principals empesas do T.Vedras, nomeadaniente na Casa 

ilipolito, FAS, Tlparrafia Unlo, Miopi, Fundiço do Dais 

Fortes, Casa Damio, Foroeste, etc., corn ntmeras razoveis 
do camaradas. 

As dificuijades inerentes so pracesgo revalucion-

rio, a falta do quadros, a rotaça excessiva dos funcjcn-

nag polIticos, as alteraç3es safridag pela Comlsso Con-

ecihia, o dirigisma do quo enfermam algung camaradas, 



sectarjso so fac-Li,res negativos qua levaram 	falta cia 
.frequncia s reunies cias c1u1as a consequentement,e "a nao  
d±SCUSSO dos problemas concretos dos trabaihadores nas 
empresas, enf.im a desrnobi1izaço. 

Entretanto nestes i1tirnog mesas tern vindo a ser 

feito urn esforço se'rio para por a funcionar as c1u1as das 

ernpresas citadas e podernos afirmar quo o qua j so fez 
bstante positiv. 

No temos, porm, Rusks, porque  pensamas que 
'cessrjo prosseuir corn tenacidade C persistncja, 

Devernos procurar nr repetir as erros do passado, 

fazendo uma an1jse se'rja do cada caso corn a fim de u1trapa- 

sarmos as dificultades a levarrrios a nossa confiança e dedica-
çao aas trabalhadares. 

Antes da campanha de recru-tamento "Pramoço das 
onquistas de hbril" j 	rande ntmero do ce'lulas possulam mais 

do 10% do total de traboihadores da sua empresa, como eram os 

casas da Fundiço do Dols Portos, Recauehutarc-m Torreense, 

Casa HipSlito, Lusoceram, Casa Dami, A Uno e outras. 

Durante a campanha, a qua dernonstra a confianço, da classe a-

)erarja no seu Partido, 37,8% dos flossas militantes cram 

aperarios, a qua fez corn qua as clu1as Jo FAS ultrapassassem 
tambm os 10% e todas so reforcassem C alargassem. 

Assim a rers de aura - a malaria operaria - man-
Am-se, sendo du 48,35% a total e operrios nas fileiras da 
rganlzaço conceihia do nosso Partido. 

TJma major discusso dos problernas da organizaço 

em tido resultadas Positivos na meihoria do trabaiho ultima-

ente verificaclo , qua temos de aprofundar. Assim a c1u1a 
a Casa Hip1jtc jd inicicu discusses para levar para a 
.2ento a rea1izaco do sua primeira Assembleia da organiza- 

corn a abjectly: do so reestruturar, inicjatjva quo to- 
p i7 

a reflex em tado o. trabaiho do Partjdo e s:.r urn incen-

tvo a exemplo para as outras celulas de empresa. 
Melnorar o trahaiho organizo-tivo das c1u1as do 

presa e uma tarefa da major importncia, para quo estas pas-
m dosempenhar a seu papel do vanguarda no organizaço e 

:0i1izaço dos trabaihadores, nos seus locals do trabaiha e 
:apresas no lu-ta constante )elo seu esciarecirnen-to e unidade 
1a defesa e ap1icaço !as canquistas cia Abril, entre alas 



as Comisses Sindicai, Comisses dc Trabalhadore, por 
essa grande conquista que 	o controlo de gestg.o, aind.a 
no exercido no nosso conceiho. 

Pela recuperaço econmica e contra a recuperaço 

capitalista do Governo PS, aravada aora pela coligaço 
corn a CDS. 

Pela def'esa dos postos de trab1ho, contra os sa-

n€amentos e despedimeitos, contra a atrazo nos pagamentos 

de sa1riGs e outrs regalias e subsiclios, pela apiicaçao 
e cumprirnento dos ACT e OCT. 

A Conferncia Nacianal do POP em Junho de 1977 foi 
a demonstraço clara da capacidade do Movimen-to Operrio 

Portugus, que soube apontar perspectivas concretas para a 
saida e reso1uçc cia Crise Econmica que o Pars defronta. 

As c1ulas cia Miropi, Casa Hiplito, Damio e Fundiço de 

Dois Portos, fizerarn trabaihos, dando assim urna contri-

buiço a essa grande realizaço do nosso Partid. 

Recrutar mais operrios, principalniente daqueles que 

se destacam na d:fesa dos interesses dos trabaihadores ieve 
ser urna preocupaçao de todas as clulas. A discusso do 

Avante e do Militante, a sua difusao entre as trabaihadores, 

o cultivar do espirito de militncia e de solidariedad.e, a 
firnieza idecl5gica C c ape.go aos principios do Marxisrno-
-Leninismo corn a combate ao esquerdismo, devern ser outras 

tantas pre'Jcupaçes e tarefas das nossas c&lulas de empresa. 



A  TAR Q  IA S 

INTRoDuç.o 

- 	A ditadura fascista que durante 48 anos aprimiu o 

nosso Povo, desprezou tarnbrn as condices de vida e as ne-

cessidads mais elementares das populaç6es das nossas fre-

guesas, do nosso conceiho, da nossa Ptria, bern coma es-

magou a iniciativa criadora das massas. 

No ncsso conceiho, o dfice de alojamentos, de fo-

gas scm agua corrente, energia elctrica, sern casa dc banho 

e sera rede de esgotos e enorme4 Perante esta situaço her-
dada do regime fascista terminado em 25 dc Abril de 1974 

cumpre aos comunistas, aos democratas e ao Povo em geraa res-

tituir s autarquias locais a pape1 importante que tm a 

desempenhar na satisfaço das muitas carncias prementes das 

massas populares. 

No conceiho de Torres Veras as comunistas em co-

1atoraço corn homens pragressistas tiveram e tm urn papel 

importante nas autarquias 1ociis, ouvinclo e cornpreendendo 
Os problemas do Povo, fazendo uma politica de uniclade para 

a defesa dos interesses populares e colocando-se scm dernago-

gias na vanguarda da luta pela de±'esa desses interesses. 

0 trabaiho nas autarquias de todos as homens e 

muliieres seriamente interessados em servir as populaces, 

independentemente do Partido a que pertençam, sera' er urn dc- 

cisivo factor de ujailade e coeso do Povo do nosso Conceiho. 

II 	
Corn a participaço dos comunistas nas autarquias 

locai.s e nas organizaç5es populares dc base, foi necessaTrio 

criar urn organismo do Partido para a trabaiho nas autar- 

quias. ]sse organismo 	composto par 11 camaradas, 3 del- 

tos pela Assembicia Municipal e vrios pelas freguesias. 

Pensamos ser importante a reestruturaço do orga-

nismo., definindo-se bern qual a sua composico, formas dc 

funcionamento, e 1igaço s Freguesias. 

E fundamental libertar Camaradas deste organismo 
dc outras tarefas, destacar mais camaradas para este orga-

nismo, responsabilizar e formar novas quadros. Estas ques-

t6es devero ser encaradas pela Nova Comisso Conceihia corn 
a brevidade possve1. 
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0 C0iJCELIi0 Dfil T0iriJSVEDRAS: 

area. .398 krn2 

Popu1aco .... 90 a 100 000 habitantes 

Freguesias ...18 

Localjdades. .361 

Eleitores .... 44 447 

C0MISS0 ADMIiJISTi'uTIVA - 31 iSES BE G-EST.0 DEM0CxTICA 

ps a vitria do movirnento libertador do 25 de Abril 

de 1974, o Povo do conceiho do Torres Vedras iniciou a subs-

tituiço dos fascista que dirigiarn a Crnara e as Juntas de 

Freguesia por dernocratas e anti-fascistas, profundamente iden-

tificados corn os mais sentidos inteesses do nosso Povo. 

A Comisso Administrativa encontrou como herança 

do fascismo urn vasto rol de problemas C carncias, que du-

rarte dois anos e meio tentou resolver atravs de urna lu-ta 
persi.sten-te. As dificu]dades encontradas para a so1uço dos 

muitos problemas foram e so imensos. Porm a acco da Cc-
missio Administratjv-a fol francamente positiva como o tra-

baiho realizado pode testernunhar. A C.Adrninistrativa estimu-

lou o aprovou a participaço das populaç6es na vida iccal, 

promovendo as sess6es do Cmara äberta, a que todos os c'rgos 

do represen-taço popular tiveram acesso, ccntribuindo assirn 

para o desenvoLvimento da vida democrtica do nosso conceiho. 

Para quo so possa avaliar bern o trab1ho da C.Admi-

nistrativa, que muitos ten-tarn denegrir, podemos comparar o 

que tcm si.Jo a sua actividade e gastos carnarrios desde 0 

25 de Abril de 1974, corn o quo fol feito de 1966 a 1974, pe-

las Cmaras ao serviço do Salazar e Caetano. 

Assim obseivemos: 
100 meses de actividade 28 mesesde 
da Cmara no tempo do 	actividade 
fascismo 	 da C.Admin. 

Abastecimento de gua(poc3s e font.)848 230$70 	901 675$50 
Saneamentj rural ...................855 11220 	3 622 482$20 
Ccnstruço de lavadouros ...........329 417$10 	1 691 746$20 
Estrodas e caminhos 	............22046 258$30 	14 055 07990 
Arruamentos ...................... 6443 324$20 	8 902 62070 

Tarnbrn na actividade respeitanto aos Serviços 

Municipalizados, muito fol feito, apesar das criticas qua 
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muitos ihes dirigern. Comparemos iva1rnerite a sua actividade 

corn a desenvolvida nos anos de 1972 e 1973, nos tempos de 
Marcelo Cactano: 

1972 	. . ... .. . .9 040 contos 
1973 ............9 388 
1974 ...........14184 	" 
1975 ...........19922 	" 

Quanto a obras de e1ectrificaço levadas a caho pe-
los Serviços, verificamos qua de Maio de 1974 ate'Dezembro 
de 1976 foram executados tantos serviços d e1ectrificaço 
como nos 15 anos anter.iores. 

T±(ABALHO UNIT1IO - (Fi.Fu) 

Nas eleiç5es para as autarquias locais a FEPU 

concarreu em 14 Freguesias: 

A-Dos-Cunhados, Carrnes,Carvoeira, Dois Portos, 

Mataces, Maxial, Ponte Rol, RarnaThal, una, Santa Maria, 

S.Ped.Ao, S.Pedra da Cadeira, S.Marnede da Ventoaa e Turcifal. 

Concorreu tambm i Assembleia Municipal e a Crna-
ra Municipal. 

No entanto nas Freguesias da Silveira, Freiria e 

Monte Redondo corcorreram listas unitirias (de independentes) 
quo eram afectas a FEFU. As listas unit-.rias sS no cancer-
reram na Freguesia de Campelos. 

Tern havido bastantes dificuldades na perspectivaçao 

e desenvoivjrnento do trabaiho unitirio, em especial a fraca 
1igaça, qua existe corn os deltas da FEPU nas Freguesias.. 

Ha uma Cornjssão ConcelLhla da FEPU de 100 elementos corn uma 

Camisso Coerdenaclora, quo reune regularmente. Salu 1 nmera 

da "FOLHA PEPU", quo coaslderarnos ter siclo fraco', tanto o 

conteido, coma a distribuiço. 

Pensamos ser necessrlo qua o organismo do Partido, 

para esta frente, perspective os militantes camunistas, para 

uma major atença e participaço na FEPU 
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C1Vh1.xA MTJNIO IFAL 

Pt C.Municipal e.leita cm 12 de Dezembro de 1976 cuja 

actividad. se  iniciou em Janeiro de 1977 caracteriza-se no 

fundamental por urna fraca participaço numerica da FEPU, 

visto que s3 urn vereaclor f:i delta, mao cm contra-partida 
verifica-se uma grandw influncia do nosso camarada delta, 

na quase totalidade dos serviças e sectores da Administra-

co Municipal. 

As iasistentn tontativas Presidencialista par par-

to do Presidente da Cmara ON sido combatidas par uma 

pr.tica calegial, que pouco a pouco Se tern imposto a que 
no geral 	apoiada pela malaria da J.mara, corn opçes idea- 

l3gicas rciuito variadas e em alguns em prifunds divergncia, 

foi francaniente meihorado corn a demisso imposta pela 

malaria da Cmara do ex-vereadar Antonio Leal d'Ascenso. 

Os sectores da Adm.Munlcipal corn major inf1uncia 

da FEPU sa scm duvida o Je Obras Municipais, Desporta e 

Cemitrios onde o vereador da sua lista, eleito, tern pa-

deres de direcço, igualmente nas obras particulares, tu-

rismo e Serviços Municipalizados ha' uma participaço das 

Forças tJnitrias atravs do elemento delta na Cmara, quer 

atravs do delta do FEPU que faz parte do Conseiho de Adm 

nistraço dos Seriços Municipalizados. 

Para o born trabaiho neste sector 	fundamental o 

apolo dos trabalhadores municipais, C.Moradores e Juntas 

do Freguesia, as organizaçes do Partido nostes see ores 
a a intima 1igaço das camaradas membros da Ad.Municipal 

corn todas estas entidades e estruturas partiddrias. 

ASS EI'i1BLEIA MUNICIPAL 

Este Srgo autrquico criado apSs p 25 de Abril de 
1974, 	constituidc pelos Presidents3das Juntas de Fre- 

uesia a por membros deltas cujo niimero e iva1 ao dos 

primeiros, acroscido de mais urn. 

Temos assim, qua o niimera dc membros da Assemblela 

Municipal da Torres Vedras totaliza 37, Jescriminaos coma 
segue.  

Membros eleitos: 

PS. . . . . 	............ 8 

FPD.................6 

LEFU ................ 4 



CBS .. 1 

Presidentes de Juntas de Preguesia: 

PS 	 • .11 

FPD 	•I# . 6 

FEPU , . . . •G• . 1 

TOTAL: 

PS ........... • . . . . .19 
PPD......... ........12 

FEPU. . . . . . . . . . . . . . . . 5 

CBS.... ........ . . . •. 1 

Pela pr5pria composiço da Assemblela podemos ye-
rifiear que: 

-O PS disp6e da malaria absoluta que ihe e facul-

tada pela presença das Presidente do Junta. 

-A FEPU no tern possibilidade do intervir, do modo 

decisivo nas votaçes. 

Ainda assim, a actuaço dos membras da FEPU tern sida 

positiva, pals participaram em todos os debates, exprimindo 

posiç6es prSprias, cricidoras, no rai'o po1micas e frequen-

tomente decisivas, contribuindo para aclarar questes em dis-

cussgo. 

Os militantes comunistas da FEPU tm procurdo Se-

guir a orientaço traçada polo Partido pars a trabaiho nas 

autarquias, fazendo corn que, pars a1m das divergncias idea-

l5Cicas e poilticas de funclo, existentes entre as vrias for-
gas poilticas, seja posslvel discutir e resolver problemas 

concretes this po2u1açes, em ordem cia seu bern estar. 

For autro lado a participaço de muitos democratas 

a inciependontes quo constituem a FEPU, tern permitido cios Ca-

rnunistas empen.hados neste trabalho uma actuaço unitria, ciue 

necessita de ser rcfarçada e ampliada. 

cOISSOiS BE MO1tDORBS 

Cam o 25 de Abril, arandes transformaces re-

vo1ucjenrias so deram no nassa Pals, ncmeadamente a nIve] 

Jo organizaçes papuloics de base. 

Transirmaç3es essas quo motivarcirn a criaço das 
cornisses d5 moradores quo viriam a ficar na Constituiço. 
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No podernos esquecer as pessimas condiç3es de vida 
Lue 0 fascismo nos deixou, onde as populaç5es rurais eram as 

Drimeiras vitirnas. 

0 regime d- Salezar e Caetano, nao mais fez que 

ccixar as nossas alciejas corn falta de gua, esgotos, lava-

douras, caminhos, electricidg.de e outras necessidades que to 

dos n5s coniecemos. Fol assirn corn todos estes graves proble-

mas deixados sobre os ombros das populaç5es que a Ivlovimento 

Libertador do 25 de Abril fez nascer as Comisses do Mora-

:Iores as quais corneçaram a resolver estes e outros proble- 
mas. 

 Corniss5es de Ma adores no Conceiho anharam 
impaco e dinamizaço, podenclo mesmo dizer-se quo no 

iiaia uma alicia do Conceiho, salvo rara exccpç, cnde 

no existisse uma Cornisso de Moradores a lutar para a re-

aoluço dos seus problemas. 

Nesta dinamizaço das Comisses do Moradores a Ca-

misso Aclministrativa da Crnara Municipal, durante a sua 

perrnanncia, deu uma grande ajuda e apoio, do mais diverso, 

em materlais, em dirtheiro, em apolo tcnico, tijolos, ma-

nhlnas, etc... Assirn como a maquinaria para a execuço dos 

Fastava irmos a uma sesso do Camara para vermos o 

aspecto da sala do reunies, completamente a abarrotar do 

Comiss6es de Moradores a discutir os seus reals problemas. 

Reunies esssas quo tinharn o seu iniclo pelas 21 e 30 horas 

para terminarem pelas 3 e 4 horas da rnarth. 

Foi ainda graças ao born trabaiho da Comisso AJmi-

Listratjva. Do seu trabaiho em prol das populaçes que se. 

crjou a Assembleja Popular de Torres Vedra. 

Assembleia esta quo teve a participaço das or-

anizaces populares do base de quase todo o Conceiho, corn 

domiss5es de Trabaihadores, Co],ectivjjades, Grupos Despor-

'ijvos e Comjssos de Moradores, Casas do Povo, Sindicatos 

e onde se discutirarn problemas importantes das populaç6es. 

Tambm na dinamizaço das Comiss6es de Moradores 

o nosso Partidc, atravs dos carnaradas que das Comissos 

do Moradores fariam parte, e desenvolvja trabaiho de van-

guarda corn outros elementos da populaço numa politica de 

unilade em torno dos problemas concretos, das suas aldelas, 
ieu a major ajuda e apolo. 



Corn as eleic3es para as autarquias que fol mais 

uma conquista das forças progressistas, quando së espe-

rava a continuaço do trabaiho desenvo±vido pela Comis-

so Administrativa, em prol das populaçes algo de es-

tranho veio a acontecer. 

A actual Crnara Municipal refriou este trabaiho, 

evitando dc certa forma o contacto corn as Corniss5es de Mo-
radores. 

Para proval' esta afirmaco basta presenciar agora 

as sess6es de Cmara. 

Para verificar a Diferença. 

As Juntas dc Preguesla no tm capacidade dc res-

posta aos problemas levantados pelas po•pulaçes atravs das 

suas Comiss6es dc Moradores e, muitas delas, no se encon-

tram interessadas em apoiar o movimento popular. 

Corn a saIda da Lei. das Atribuiçes e Competnclas 

das Autarquias Locals novas perspectivas se abrem. Esta Lei 

permite a descentraljzaço de pocieros e a delegaço dc al-
guns poderes da Câmara nas Preguesias e ciestas nas Cornis-

ses de Moradores. 

Todo urn novo campo: dc reaçes e cooperaço fru-
tuoso se abre. i-id que dinamizar novarnente as CQmisses dc 
Moradores, muitas delas desmobilizadas pela falta de apolo e 

jpelas dificuldades levantadas, ganhando-as para que lutem pela 
aplicaço da nova lei. 

Mas scm uma nova poiltica de finanças locals, scm 

que as Freguesias sejam dotadas dc verbas que carecem, no 

possivel responder s graves earncias existentes. 

Devero as Comlss6es dc Moradores lutarem tambm 

pela rdpida sada da lei das Finanças Locals. 

Tambrn aqui ternos de dar major atenço, organizan-
do Os nossos carnaradas que esto nas organizaç6es populares 

dc base, discutir e coordenar a sua actividade, dar-Ihes 

apolo, orlando condiçes para a reativaço do Movimento Po-

pular no Conceiho, sempre corii o •objectivo da resoluço dos 

seus problemas coneretos, na cJ.efesa das suas aspiraçes e 
Interesses. 



o±GuIZAco 

Em 25 do Abril de 1974 existia urn Comit6 La al que 

diriia e orientava a actividad. do Partido, pequeno ccmo 

ra ntura1, p1as razes de defesa que a clandestinidade 

linpunha. 

Corn as novas condiç3es aemocr.ticas existentes, 

criadas polo derrube do fascismo, coni a aberura ainda em 

1974 dc urn Centro de Traoalho em Torres Vedras, c particL 

cresceu rapiclamente e cm 22 de Janeiro de 1975, quando so 

realizou o primeiro p1enrio cancelhio, faz haje precisa-

mente dais anos, tinhern multiplicada par 30 as membros do 

partiö.o, aderindo em rndia 20 par semaa. 

lioje, as efec :ivos do partido, englbando a UEC e a 

TJJC sac mais dc urn milhar, organizadas cm 56 c-1u1as e or- 

anjsrnos e comjsses das mais diversas. Ternos, no entanto, 

muitas deficjncjas e existem mais de 100 meinbras do Par-

tido scm astarom devidamente organizacbs. 

0 (Jonceiho dc Torres Vedras 3 a major Conceiho do 
distrito, corn 18 freguesias, algurnas grardes empresas, 

urna massa eleitoral impi)rtante. Actuatmente s oxiste urn 

mnico funcionrio politico a que a rnanifcstamente insu-

ficiente para a niImera e as necessidades da organizaço. 

0 rpido crescimento do Partido no foi acompanha-

do corn a farrnaço de quadras e, par outra lado, tern passado 

pela sector urn grand. mirnero ole funcionrias, corn mudan-

cas ccnstantes, a que nao tern ajudado a estabi1izaço do 

trabaiho da orgarizaçc, subaistindo situaç5es quo ainda 

estamos lange de estar em condiç3es de poder resolver. 

A 1igaça s Preguesias 	muito fraca, a tra- 
balno tern-se desenvolvjdc corn altos e baixos c nem sempre 

temas conseguiclo as quadros capazes de assegurar c.sta ta-

refa, que exige muita prsistncia e espirito de sacrificlo. 

0 arrastar desta situaço tern levado al  desrnobi1izaço dc 

alguns camaradas e organizaç5es, ao ponto dc teiem aca-

hada as Centros dc Trabjho dc Mataces, Ponte Rol, Ma-
xjal e mesma kuna. 

Aqul tern do sei feita urn grande esfcrço, encen-
trarido-se rapiamente farmas do ultrapassar esta situaça, 
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respons bi1izand-se quadros par esta tarefa, dando-ihe 

a major apolo e ajuda, solucionando. as dificuldades re-

sultantes da falta de transportes. 

Ooncepçes orradas da organizaço que levaram a 
formaco do organismos intermcIios sem nada quo as just!-

ficasse, a sectarismo do igumas camaradas e o dirigismo 

de outros, tm levado ao fazer e desfazer do organismo, 

cm graves preuizos no trabalha do organizaça. ef1e-

xos negativos na actividade do partido, dsmobilizaço 

do muitcs camaradas e a estagnaço no aparecimento de no-

v39 quadros. 

A partir de uma melhr cicfinição das frentos de 

trabaiho prioritrjas a niv.el do conceihu, corn a conse-

quento esfarcc na formaço de organisxos especificos para 

a sua arientaço., tom-se meihorado e progreido. 

ssim organisinos pr5prios para o trabaihosindical, 

das autarquias locals, para o trabaiho campons, para os 

pequenos e m'cuios d3merciantes e industrials e outros, 

tam-se farmado, meihorado a trabaiho, surgido. aluns bans 
quadro.s. 

Continuamos scm uma comiss.a para a informaç.o e 

propaganda para as ieformad0s, para as Comiss3es do Mo-

raclores, corn urn trabaLia deficiente ea re1aço is muihe-

res, as colectividades, etc. 

Algumas clulas de empresa tm sido mal acompanha-

das, reunindo irregularmentee corn pouca participaço. 

Ultimamente, a partir da Festa do Avante, a cam-

panha de Recrutamento 11  Promoço das Conqtistas do Abril" 
e a preparaço da l. Assembleia Concelhia, tern-se tra-

duzido par uma grande e intensa discusso em todo a Parti-

do dos problemas da Organizaço, corn VISIVCIS resultados 
na vida das clulas e outros organisos, no interesse e 

aumento de militncja, num major volume de quotizaço re-
cebida. 

Algumas clulas, coma a da Casa HipSlit, j co-

meçaram a discusso para a realizaço das suas assemblelas 
do organizaço. 

Durante a campanha " Promoço das Conquistas do 

Abril" inscreverarn-se no partido mais 114 novas militan-

tes. Se compararmos corn as 28 qua Se inscreveram entre 

Janeiro e Juiho do 1977, vemos clararnente a rnau trabaiho 
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antes feito no rtcrutamento, pelo reforço da vanguarda re-

vol.ucicnria quo a a nosso Partido. Par outro lada, mais 

114 	urn resultado abixa das possibilidades da organize- 
co, pelo que ternos de em 1978 de continuarmos a fazer urn 
g.ande esforca, recrutando, Pelu menas, 0 dobra de 77. 

0perrios industrials e agrIcolas so 48,35% Jos 
actuals membras, sends 40,10% as que sac s5 operrios In-
dustrials. Empregadue so 24,17% e 3,03% as tcnIcs e in-

tolectuols. Camponeses saw 2,67% e as muihores 1,48%. 

.sslrn verifica-se quo af  baixo a nhirneru de muihe-
res no Partida, mobs que a m?ia nacionEl que neste momen-
ta e,  cerca de 21%. Quanta ace camponeses OT  visivel quo aqul 
temos urn grande traa1ho a fazer, discutindo e organizand 

em todas as c1u1as a recrutarnento de male camponeses para 

a nosso Partida, frta1ecendo a allança necessria ontre a 

ciasse opordria e a campes.inato, questo essenclal para a 
C )1so1idaçao Ja demo cracia e pare a triun.o da Revoluçao 
socialista. 
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