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RESOLUÇAO DO COMTTE DE

CONCELHO DE LISBOAt
ACERCA DA CAMPANHA

"FUNDos Do Povo PARA o
JORNAL DA VERDADE,,
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0 Cqmitá de Corice-lho i:eunioo no dia 6/l/77, apneciando a
situação da. campanha de fundos "FunCos'dó povo para o Jonnal da Ver
dade't 

-definiu quã tamb6rr no Concelho a questão dô Luta Popular á o-
centro neste momento da luta de elasses e da luta entre as duas 1i
nhas no seio do Partido.

Que o problema do Luta Populan r,ão á só um pnoblema da ne-
dação mas urn problema de todo o Fartido e. que a questão vital neste
momento está em resolver" o pr"oblema político mobilizando todo o Par-
tido para esta g::andiosa ta:'efa

O Comité de Concelho pôs de pé e'analizou a gnande e pro -
funda luta entre as cluas linhas que se tnava'ã volta das Teses pana
a Imprensa, mais concnetamente a Cre saber se devemos ou não salvan o
Luta Populan. E que essa 1uta, rnanifes,ta=se apnesentando várias fo::
mas sendo a mais grave aquela que apoia as teses pana a lmprensa-pqa
melhot as combaten, sabotando na prãtica todas as medidas necessári-
as para erguer um gnande jcrnal manxista-leninista das g::andes massas
trabalhadonas.
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O Comitã de Concelho considera que a resposta de todo o
Concelho ãs teses para a Irnpnensa e ao saÍvamento :ao Luta Popular es
tá muito atnasada ã que ã preciso tnavan uma dur4 batalha entne as
duas linhas para combater o capitulacionisnoâ
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0 Cornitá -de Concelho reti::ando os ensinamentos da nica dis
cussão à volta das teses Ii3Ia a lmprensa-no Congresso, confinma-quq
a questão da edificação Cã Luta Polulan 6 a queãtão da edr-rr-eaçao oo
Pantido.

Analisando todas estas c-,:estões o Comitá do Concelho ex -
prlessou a fir"me decisão de enguer-a fmpnensa operária do Par"tidorer-
guen-o Luta Popularr. de combaten ce::radamente o capitulacionismor-a.
apatia e levar: ã prática i:nediatam,:nte as medidas práti-eas necessarÍas

O Comitã de Concelho 1ança a todo o Concelho um apelo para
que deite mãos aotnabalho, um espí:rito ousado, cheio de vigor revo-
lucionánio tomand.o como base fundàmental as massas e a linha do Pan-
tido

Traçar objectivos concretos, multiplican as iniciativas )
apontan os exemplos de vanguarda e fazer propaganda de1es, averiguan
dia a dia os, resul"tados e l-uta:: in-abal.avelmente por cumprin todas as
medidas e aleançar a vitónia.

PLANO

f - Correspqnaente .

'

Cada cel-utra do eoncel.ho, de
empresa, etc. deve ten 'um correspondente.

0 comespondente deve, sen
o seu pseua6nimo ng de1àgação.

A celula deve exercer uma
ponoencaa.

-1*

fábrica, de fneguêsia, de..:
eleito na e61ula ie afixado

vigilância acerca da co::res



2 - Assinantes

Cumprin e levar
assinante.

a
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prãtica a di-.nectiva de Ír Por cada :nilitante um

.i-...

Cen-
L/3 do

,8 r9 ,10,11-; todas as onganiza-
::ecolhas porta a porta. Planj
ta::efa irnediata e ur:gente de

Ten colno objectivc de no fiin do môs cuilipnir ern tcdo o Concelho
esta directiva.

Elas dev'eln ser entr.egues sem falta atá ao clia a à Corai.ssão
tnal de Fundcs. De fonma a se poCer proccder. ao abatimento de
quantitativo das quotas do Concelho pa'r,a enviar aô iIolnal.

Sená abatido 1/4 do salár,io a cada pr:ofissional e enviado ao
Jo::na1 ',
5-Pape1.:';

Ter como objectivo no Concel-ho. oe Lisboa atingin 9,000 Kilos de

- 6 papel derre selô recclhido em tc-ido o iado onde isso seja possÍvel
no toeát-de trabalho, nos clu)esr"nas associações rle massaã, ãtc.

0 papel deve ser cerrtralizado nas delegações.
As respectivas or:ganizações devem te:: um contr.ole do peso do pa-

pe1 cent::alizado, de forma a que se po.isa detenminan qual a quantida-
deepeSoldoipape1doConee1hóedeôadao]:ganaZação.'.,_:

6 - Fundos

A recolha de fundos deve ser. fei-ta por: 3 for-mas:

a) - Recol-ha ponta a ponta
b) No local r1e tr.abalho
c) - Nas Baneas

- No que toca ao ponto a) nos dias 7

çoes e celulas do Concelho devem fazen
fican e organizar essas .r.ecolhas á urna
todas as cãlulas e organização.

No que 'Eoca ao ponto b) as necolhas devêm ser sistemáticasr'pêp-.

No que toca ao ponto c) vão ser feitas 7 postos de venda fixa no
Concelho nos seguintes locais:

Cais Sod-i:6 - Conitó loeal da Bica
Eõfq : Func. Püblicos " C. L.. Gr^aÇa, C. .L. Aleântara, Segunos .
'Sãffiios C. L" Be.nfica, T.L.P. , Metno, Professones.
Eo-Çõ-Bl:pg ; c:_L. Beato.
@(Pr,açaCománcio).-Bancánios,Escrit6rios,Saúde
praça do chire - Arto pina , Acm. M.il'M' 

(Man) ' 
'Previdôncia'

§:êpaTãfu* - c. P.
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As bancas devem ser feitas entne as 18 e as 2A ho::as, dia-
riamente e devem sen asseguradas pelas organizações indicadas 

"

- Ten como ob-iectirro paraa o Concelho 500 contos de Fundos.

A cada onganização á fixado o seguinte objectivo niínimo:

Alto Pina - 60 contos Func" púUf. - 50 contos M.M"(Man) .. 15 contos
Alcânta::a - 50 contos Bancá::ios - 50 contos Adm.M.M. - 15 contos
Beato - 50 contos Pr"ofessones 10 contos
Benfiea - 30 contos Sequnos 15 contos
Gnaça - 15 contos Esõrit6i:ios ' L7 contos Efacec - 5 eontos
Bicã - 60 contos Fnevi.dência - 15 contos T.L.P. - 20 contos

Co'nstn. Civ. - 1 conto C.P. - B contos
Saúae - i4 eontos

7 - Venda Militante

- Cada cã1uIa deve fazer obnigatoniamente 1 venda militante
por semana do Jor:nal.

B - fggpegeNe

- Cada onganização deve fazer no mÍnimo os seguintes jonnais
murais:

AIto Pina - 20 Fi-inc.Pübl-. - 20 M.l{. (Man) - 5 Efacec * 5

Alcântara - 15 Bancár:ios - 20 Adm.M"M. - 5 T.L.P. 10
Beato - 15 Fr,ofessoi'es-10 C. P. 5

Benfica - 15 Seguros * i0
Graça - t0 Escr"itórios'- 10
Biea - 20 Pner,,idênç:ía- 1C

Constr,Civ.* 2

Saúde - 10

- Cada cólula deve fazer 2 comunicados, I no inÍcio da campa
nha e outr:o a terminar a campanha.

Caoa o::ganização deve controlar as ::ecolhas «1e fundos das
celulas e af ixar, nas ::espectivas delegações, os fundos central-izados
dianiamente.

O Comitá de Concelho de Lisboa

6/L/77


