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Os 3I dÍas do mês de Janeiro que ag:ôra.findaT foram dias d.e grandet'rabalhor durn novo Ímpeto e entusiásrno ievolucionãrÍo nas nossas tiLei-râ,$, de müttiplos esÍorços pâr:a cumprir e tevar a pialica aãs Ãi"r"",as tarefas de combate eoloca<las pelo Congresso d.a i'undação d.o partidcl
Cortunist.a dos Trabalhadores porLügueses.

31 dias marcados por duras bâtalhas cle cLasse, int.ensa luta entre
as duas Linhas, agudos ccmbates entre os dois caminhos e, tarnbêm, de as
sÍnaLaveis ôxitos ê avênços para o: nosso jovem part.id.o Comunista.

. i ':.'-

31 dias de luta'peLa edificação e 1:e1a. ofensiva polÍtica na RegiãodeLisboa,quêconquiãt.ounestemês.deianeiro<1uasgiandesviiõriaã
?^!"I .l}:?nqado,e ultrápassado na noire de 3r de,:anáiro o ohjectivo -8aL-249$80 dos 80CI contàs fixad.os para a oRGÂ,NrzÀÇÃc DCI pARTrDo NA RE-
6rÃCI DE LrsBoA na Í,REUNrÃo Do cor,IirÉ RxGloNar,, pár= a campanha dertrundos d'o Povo para o Jornal da Verdade" e a partici-pação firfue, corajosale de largo alcance dos nússos camaradas do- sindicãtá aos Telefonisl.asdeLisboa, do Sindicato dos Trabalhadores da Marínha tfercante Aeronavega-
Eão e Pesca, da rnd.üstria de noçaria t1e r,isb;;; ã; f;ãü;r;;*- ããi[i"eiraag i,ilbg1r do SÍndicato dos Joráalista§, quê integravâm a nossa f[ic=
ção sindical comunÍsta ao congresso dos sindicatoã.

;

_r t'

.A Reunião de Z^dias que hoje iníci-amos, a rr REUNrÃo DO COMITÉ ngtroNAL, ê_ uma Reunião de {rande importância para * üia" ã, """ã* ;;;";Í
ãaÇao em Lisboa, porque val'aprovar um BLANO GERAL DE OrEN§IVÂ pOf,Í,ÍfCÃ
Do PÀRTIDCI para todo o ano d.e L977, Õ que constitul um poderoso ' golpe
nÔ§ no§§os rnêtodos arteeanais e diÍetaáaçl d.e direcção g um pequeno pag
§o para instituir novos m6todos d,e trabalho e de di:ãecçãoi t-rada-se aggra de actuar como um PartÍd,o Comtrnista de tipo novo, tiata-se de ter rlmplana po!ítico da acçã.o si.stemã,tica a norLear como ,r*-"ô rro*ã*-[oàr" as
nossas cêIulas e organizações; Lr.ata-se de nd.pca.T objee'l;íoos e metas poLítieas e de organização a, depois certrar fileiras, actuar com um punhofechado, - i:!?-ô, alcançar màdíante uma direcção'clari.vidente e- umaorganj-zaçao soLida. vitôrias cada vez maj-ores, em cada batalha uolÍtica,
ern cada combate de classe, em cad.a campanha revoLucionáriar êrn ãada Iuta de,maÊsasr rrâ ofensiva e na edifícação; trata-se d,e fiuar o eentyoügra'sidade do nosso tr.abalho, as nossas-tarefas centrais"e não nos desvi
armos um sô momento que sejá, do essencÍal e do principal, trata-se dã
concenbrar forças e energÍas em certos campos ci"a Lut.a ã em certos domÍ-
níos da vj"da do part.ido; trata-se de travar combates prolongados contra
o§ noeso§ inimigos de classe, ousar vencê-los e obter vitórias cada rpz
maiores

Trata-se prÍncipalmente, de aplicar â prática da rrída, a linha ge
ral, os ensinamentos- e o espirito âo nos=o õongresso de Deàembrora todõ
o trabalho futuro, e ao mesmo tempor ter como büssola os documentos saÍ
dos do Í PLENUM nO COMITÉ CEtgtnal que precisam a orientação e os prinl
cÍpios para a edificação do nosso pártião Comunista.
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Por essas razõesr os nossos t,rabalhos exigem uma participação viva
dos nossos dirigentes na Região, um elevado espÍrito de Fartído, um sen
tido preciso das suas tarefas ê responsabilídades e uma luta tenaz conl
t,ra o velho, contra o cÍrculo, contra a burguesia, oelo novo, pelo Par-
tidor pela nossa gloriosa classe operária.

Ter um plano de acção sistemático, marcar'objectivosr fixar o cen-
tro de gravidade do nosso trabalho revolucÍonârio e prestar eontas de
forma regular da nossa actívid.ade ao Comit,ê Central do PartÍd"o e ao con
junto das organÍzações e quâdrôs que o ComÍtã Regi.onal dirige.

Sem prestar contas do nosso trabalho, =**'rrou sujeitarmos ao "controle de cirna e ao controle de balxo'r, não poderemos crÍar um verdadeil
ro centro d.irigente para a Região de Lisboa, capaz de marchar a uÍn só
passor Qüê conte com o apoio da larga massâ dos membros do Partidor Çu€seja autorizado, unido e íntirnamente ligado ãs rnassas.

Na Resolução "Uma vez mais r os relatórios" , saÍda d.o I PLENUM Do
COMITÉ CENTRAL, assinala-se que3 "a instituição do sistemâ de relatôri-
oâ ê um instrumento polÍtico que permite corúar o cordão umbitical que
ainda Preld.e certos quad.ros dirigentes ao gspírito de grupüscuIo, e ao
espont.aneísmo e díletantismo do cÍrculo. Não querer compreender istorê
na verdade urna forma particularmente eficaz de estar contra o Partido e
contra a sua Fundação",

Cue esta bataLha dos relatôrios, esta luta por métodos marxistas
-leninistas de direcção seja adquÍrida em orimeiio lugar pelo nosso Co-
mitê Regionalr pêlas'nossaã dirácções concelhias * o*iau ãirecçiíes regi
onais para as nossas organizações do Partido em cada sector ou frente 6
Iuta.
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BATALH/I E'(, OrICiAC, GEIUTIIÂL
EIO PATATIDCD ãA CAMPANHA

"FuNDos Do povCI pAHA o JoRNAL DA vERDADE"

Ao ultraPassâr no d.ia 31 de Janeiro os 8C0 contos como objectivoda
Região de f,isboa para a Campanha de rrFundos do Povo Para o Joinal da
Verdadê't, o Comité Regional sente urnâ grande alegria, uma ênorme respôn
sabilidade, uma unid.aáe mais s6lida e üma confiaíça iedobrada para ti'a:
var rnl,l combates e ohter novas vítôrias para o nosso jovem partido Comu
nx§Ea.

É com elevado espÍrito de Partido que o Comítá Regional saüdar oâ
sua If REITNIÃ0, todos-os ca$aradas, todás as cêlulas e-organizaçôes que
se empenlraram durante-31 dÍas, numa das mais prolongadasr-porfiâdas e
tenazes lutas gue t,Ívômos de travar para atcançar os objeeTiuos fixadoset ao me§mo tempo. endereÇar ulna especial saudação aos homens e nrulhe-re§ comunistas que revêIaiam-uma compreensão prófunda do papel do jor -nar operário na-ofenàiúa polÍtica * i',. ;iiiiirã;ãã-ãã-purrid<r, e poi is-
so me§mor volveram a terra e o mar, ousarâm deápertar a§ massas, soube-
ram contar com a suâ energía, conseguiram apoi-ar-se ne1as. estahelece -ram com poucas vezês, uma t.ão Íntima e estreÍta ligação 6s pçy6 

- aL
ca.nçd,rã.m os seuo objeeti.uo íçanclo um grande nú.meró de bandeiras veí
melhas e de exemplos avançado.s ná Região ãe üisboa, no que concerne ã
esta grande hatalha pol-itica entre aÃ duas Çlasses, u" duas vÍas e as
duas linhas.

801.249$,80 que cÕrresponde a 38.10sKg de papel (68.589$00) * dequotas s salârÍos dos profiÉsionais no mês-de ;an.ãiro (4G.130$5ô) * ede fundos recolhielos dentro e fora das nossas fileiras (73a,660$g0), estes são os nümeros duml srande vitôria de toda * org*nÍiuçáo Àá'ããâíaã=
de Lisboa, e um contributo para a vitória mais geraÍ do nôsso partido.

ACI t.azer o balanço da nossa Campanha, Ímporta acÍnna de tudo ret.irar as li.ções, aprendàr dos erros, airalisar as insufiãiê""i"*-pi"i a*"-sa forma podermos cont,j-nuar a avançâr, obt.er novas vitôrias e Lonsoli
dar o êxito de ter ultrapassado o'objectivo fixado.

Revelou-se oportuna, j-nteiramente justa e comprovada pela prát,íca,

Nrã'o DE QüADRCI§ DrRrGENTsg, que faz reãlçar, a l0 dias do termo da Cam:
panha, a necessÍdade d.e "Ievar atá ao fim a luta pela aplicação dos ob-jectivos traçados em cad.a' c6lrr1a e organÍzação eã negião de'Lisboa".

EM-PT+MEiTO IUq+q I IRAVOU-SE ÜMA GRANDE T,TJTA AO REDOR DOS OBJECTT-
V?S FIxADCIS, Traçar objectivos avançados, fazer puxer toda a organiza
ção para a frentã, arràstar os atraáados'e pôr eir marcha os secfores in
terméd,iosr. or.1 marcar objectivos ao alcanãe da mão, objectívos rgcua:
dos que não mobílizam a *aãs, e não produzem umal tensão ã-um êmpe.ir.***
to de todas as forças, eis o centro ãa questão. A certa altura ãa Campã
nha, certos dirigentes d,a nossa Região, perderam a confiança na justezã
das TE§E§ SOBRE A II4PRENSA DO PÀRrIDO, perderam a confíança nos oper:áI
rios e no Povor perderam s confiança na decisão combativa, na firmeza
proletária e na capaci.dade da nossá organização comunista.

Passaram então a consid.erarp êssês dirigentes, que "os objectivos
fixados não eram para ser alcancados". S6 atíavês de'uma acesa luta con
tra esta posição ãe capitulação"face à burguesía,se conseguÍu ínverter-
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a situação, mobitizar a maioria, obter o apoio da esquerdai isol-ar ed' -sas poslçÓes anti-Partido e ai'cançar Õ' obJectivo fi:iado, í.nfringindo uma pesada derrota em tod.os aqLleles que prêl.endiam revogar as decísões 'do CÕngresso da Fuldação do partído-Conuínísta. CIue essá pequeno nú**rode-rgsponsaveis não àe afaste jamaÍs da linha gerat Ao ibaitioo, compre
9"q3 o naçe).decisivo d,as ma.ssas e o carácter "íán{ia" da nossa'"rgãii=zação proletârta.

EE sequndo lugar I rRAV7u-sE UMA GRANDE LUTA A0 RED7R D0 pApEL DA
DrRücÇA2. Na T REUNrÃo Do CoI,lITÉ nrctoluAt, surg'iu um ponto de vista, êxpressão dos'métodos e dos hábitos do cÍrculo, quà !rel*r,dir-"rrfiãq"á.ãirebaixar ê nêgar a necessidade do papel cla dífecção na batalha dd ór tgão Central.

certos dirigentes d.a nossa Região, gostam de ,,lançar,apelo,s,;, ., de"falar de objectivos'q, 'de "traçar"metasí, mas esquêcem-sêr nao cuidam-e desprezam o P{eel de dírecção, não podem por isáo, mobilizar tàdas asforçasr urlilr todas_ as forças, concenti:ar toãas as forçasr € obtár vitô-rías no seu trabalho. Está atibud.e espontaneÍsta, de qu"'',, Campanha se
lazia a si prôprj-a", causou profundos-maLes. atrasos d ínt.rferênciasda linha anti-Partido de todã a espêcie no decorrer da Campanha def'Fundos do Povo para o Jornal cla Veldade',. 

i

§e este ponto de vista o;rortunista tem vencid.o na nossa ReEião, seele não , tiveàse sofrido um rãgo cerrado da esmagadora maiorià áaJ áai"las de base da Região1 não terÍanlos camaradas, oáttao uma vit6iia -;;ã
seguramente aLcançado uma derrota.

convém no entanto frisar , Çlue a,direcção esteve aquêm das nêcessidades da campanha, da arnpra.mobiÍização dos"quaárosr-ac€ivistas e ;ilpãtieantes -, e do apoÍo e cari-nho quê {'ranjeou enLre o povo. os carnaradas
d.o Comitê Regi-onal, encarregados-ae átri§ir estei importante e áàcisirr"bat^alha porÍtica, não se coàseEuiram erigir num sõ:"ido núcleo airigente,
mê.s num esfrangalhado, disperso e diletante ,,núcleo dirigente"-, preju-
dicando dessa formar ürR maior êxito da Campanha em toda ã negfáo'- deLisboa. É certo que na Comissão existiram ãuas linhas e se- cáirigirarn
alguns erros iniciaisr suê se tentou acompanhâr o ritmo da Campaãha,
ma§ esteve-se no essercial a reboque dos acontecimentosr. seguindo asmais diversas íniciat.Ívâs e incapaz de organLzar adequadamente a enêr-gia das massas de d.entro e de fora a um áÍver mais álevado.

Nô futuror .o Comitê Regional deve d.ar uma mais sãria atenção aopapêI da direcção polÍtÍca nas grandeá b;tath;§ *-r,"ã grand.es àrmpanhas d'o Fartidô, càmeçanclo poq ísalar no sêu seio, todõs os pontoã- a*
Yi"!1 que preEuetü o eápontaneísmo e o seguidismo 'n, .àrraúçaã-ãá-i,"rro-
Iuçao.

gm tqrcej.§g--l§g€r rRAVzu-sE uMA GRANDE LüTA A0 REDIR D0 czNrRoLEDAc/med'acampánirá;"iâi"tiÃ***"láí;;;ã".á;;;;--
ensão do caracter diário da caírpanha de rtFundos do povo para o Jorna1
d'a Verdadê", aspecto part,J-cu1ar e decisivo desta batalha polÍtica que
sô viria a ser ôogpreãndido no prôprio decorrer da campanÍra pela maío-ria das organizações

Que não basta ter planos, foi uma lição netirada por muitos cama-
radas e pela maioria daÉ c6lu1as de base é organizações r Ílô decurso da
Carnpanla, era igualmente necessário proced,er aos baianços, anâlise dasituaçãg, ã feitura de novos planos,-ã correcção de inàuficíências, â
supressao dos desvios verífj-cados, êm surna, aó controlo diário.da situa
ação em"ôada cêIt,la, comitê ou CIrganização: *
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Em mui*.as orEanizações houve um grande prÕgrecsü no sêntido docontrole d.a si.rê üaiftpanha ç do seu prõprJ.o objectivo, ter-§e verj_ficadoser a nÍvet da orgánizaçã* Regionãt ã al"gumás das-áii*ãçõu* õã"ããlhi-,
1§, que mais se fez, notar e sentir a ausância d.e um apeitado e regular cçntrole do plano

Uma direcção que nãn con,trole um plano, uma luta, uma, batalha tÉ YTu. direcçã",: ceEã r çstá. incapaz de saL*r quaL o delsf echo da contenda,esta Íncapâã de arLerar o runio dos acontecirneurtosr e$tá íncapae de tomar medidas <1ç emergência e e f1cazes, está incapaz de obter o,-rpoiár-ãautorídade e a confiança da maioria dos quadroãp das c61u1as, ã organinizações do Part.j-clo"

Eq-SggEk2 tugg.r- r TRArllu-sE ur,iA GRANDE LUrA A0 REDIR D0 pApEL DA
PR0PAGANDA| ' H,:uve, -no ciecorrer da Campanha pouca Dropaganda na maioria das no§§a§ cleLegações, tendo assim, sido cãfocadã Aã iora um insàru-mento de granri.e mcbi-lÍzação, luta e emulação que são os grancles carta-
z,es e os Erand.es muraÍs de pare*íe.

O Bo,Iet,_irn c}.a Cornissãor eus t,ardou ern sairr pref,endÍa ter urn papelde direcção uníficac1a, de coiltrole e propaganda, cumpriu essa taràfã
com pouca vivacírlaae e entusiasmo.

O camarada. Ârnaldo'Matos na sua intervenção na noite de 3L de Ja-
il.1l"l_reaJ-çou <, papel cle clestaquê que eabia á p*opagandar rrâ direcção,
condr-lção e na vitô::ia da Campanha dó ttFund.os do" pcliro para o Jornal -da

Ver§ade".

Estes desvios e Ínterferâncias da tinha reaccionária burguesa nadirecção d.a carnpânhar nâ nossa eegião, ;á; er;ãütà-ã ""flexo da acesaluta enLre as durs classes, nü seio Ca sociãdade.e entre as drras l"i_nhas no seio do nossc) partid"o.

O Cornj-t6 Regional r âo re"çIizar o_balanço da[Campanha de Fundos doPovo para o,lornal da verdadetlna Região de iisbç:a, cànsidara.que se a1cançou-uma grande vitória ao ultrapássar o objectivo fíxado e-considãIra realçar que âs insuficiôncias e Õs erros fórr,rm o aspect.o Àeãú"ãárr"e que a vitôi:ia e o# êxitos, o aspecto principal.

O Ccrni.t6 RegÍona1 retira aínda des.ba batalhates ensífiarnenlos:
polÍticar 0s seguÍn-

r. A vitôría arcançada. ê produto d.o Er:ande aporo e adesão das
massa,E populares ao nosso jornal cornunj-sta- operárÍo e â Campa_nha de rtf*undos do povo pará o Jornar aa veraãde'*.

2. & vitória alcançada ê produto -clo Ímpetcl do entusiasmo revolu-
cioná.ri. o, cLa 

- 
detérminação revolucionáii a'e -aa -cã"r i*"ç " demons -trada p*Ia larga inaíoiia dos nosso§,quadros e actÍvistas e por

um nurri€r'Õ consi-deravel das no§Êas cêlulas d"e base

3. F" r'j-tôrj.a alcançada, á produto do Fapel d.ecÍsj.vo da maÍoriados quadrms dírígen'Les r erne tornaram em mãos e emBenharam-se ,d!rect.a e aci:ivamentel flosi trabalhos .da Campanha, ]riando uma'u-nidade r1e aço no ínterior da"s nossas fileÍras e entre estes ãaÉ m"a§SAs 
"

4. A vit6ria alcançada ê produto de um qrande nümero de exemplos
avaneaCos, que se revelarâm no decurào da Campanhar For toãa aRegião de Lísboa 

"



o Ç&ruqiRHsso E,(,S SINE)IG&TOS
o mês de Janeir:o foi marcado por-um ãcontecimento de ênorme slgnlf,ícado polÍtico p{ra o movimento o}erário e parâ os comunÍstas oCôngresso.dos sindicatos, Coágressõ patrocinãdo pela Intersindical so_clar-tasci-sta e que acentuou a divisão e cj-são efr curso no movimentosínd.ica1, levada.-a cabo pelos revisionistas e pe1á [*qr.r*rru burguesia

ReveLou-se inteiramente justa e pôlÍtica, as orientações e a tâc-tica definida pelo MRPP na oreparação-do Congressô, revelou.-se acerta-da a decj-são de participar na Cmoc sociã.L-faãcista e foi d.e gr*rráã- i*-portância a nossa presença fírme,de irt*-* J;-e;il.ípÍô, rlos 4 dias d.ocongresso, concitando ã úol"ta da ri.nha sindicai rurAi uúroanrl üifóniÃlum significativo apoio de 39 míl trabalhadores sj.ndicalizados infringin
{1t--3'lsi.m,uma pesada derrota aos revj-sionÍstas ê aÕs seus lacaios dos
GDUP I slünP/pcP (R) ,

Entende o Cornitê Regionatr de Lisboa endereçar aos nossos camarad.asdos slndicatos dos rrabalhadores d.a Marínha lteróante aero"á;;g;çá;- ePesca, dâ Indústría de Doçaria de Lishoa, da rnAüãtria Corticeira d.eLrisboa e dos JornalÍstâs é â nossa d.elegação do sinaicato dos Telefo -nistas de Lisboa, uma calorosa saudação"cómunistá-fàío seu trabalhorpeLa sua firmeua.e pelo espÍrito ae pàitido demonstrado a,Õ ousarem tra -var umâ durÍssima luta cãntra o aparelho sindical social-fru"iÀiu, emdefesa dos interesses da classe olerãria e dos trabalhad,ores portugue-Bes, pela unidade do movÍmento sÍndicalr por uma Central sÍndicat'únicêr e por um Programa Folitico revoluci.onáÍ:ío p*ir-àj-ã"I"aiãt;;.-

--d- I3 Plep"ração do SEGUNDO coI,ucrrvo DE ACTTVTSTAS §rNDrCÀr§ DA RE-GrAo DE LrSBoÀ, torna-sê necêssário que todas aÉ,nossa;;ãt;í;ã ããt" -dem o Manifesto dos Sind.içatos apresániado pelo sJ.náicato dos Telefonj-slas no- 3? dla do Congresso, trem cofilo, todoã os documentos e interváni
ço?s neLe apresentadosr eüê sintetizam a nossa *rpuiiárr;i; ; ;ã;-- umapoderosa arma na.luta^por expulsar os social-fascistas dos sindicatos,alargar a nossa influência, à conquist.ar posÍçil;-;;;orrimento síndical. -à
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& M@@EA-[Ar&Ç*u«l Dffi Y@eeffi d[sF@ryÇÂs FDÂffiaÂ AFaL§ffiÂffi effi
EDHG[SffiffiS ED(} Ç@ruffiffiffi$ffiffi ffi ffio! PB-ffiM&JM M@G6BffiBTEâ ffiffiruYffiduã..
o mês de Janeiro foi caracterizado por um j.ntenso trabalho de di-recçãcl -e uma-intensa vid,a interna de todas as nossau o*gá*i;;;õ*;; ,"-flexo do espÍrito do-congresso, de uma aLmosfera de vivã.cidadÂ, dina -mismo e grande confianfa no iuturo do nosso partido Cornunista.
MobiLLzay plenamente a grande massa dos quad,ros, snmpatízantes êactivistas pã.ra as enormes tarefas saÍclas do 

*Congrêsso, 
toi o a6pec-to principal do trabalh@ de.direcção do comit6 nágiona:i"r** *=irãiiuligaçãolconl o reforço dos princrpàis- nü.t*o* aíri{entes na Regiao deLísboa. ' r ---

No dia 10 de Janelro, realizou-se a Í RrolirÃc x caffi iffitr-:DE LrSBoAr Çue contou com a presença do camarada Àrnaldo Matos numaparte dos seus trabalhos.

T!T



No dia 13 de JaneÍro, efectuou-se â. I Reunião dos Secretá,rios das
C6tulas de Base d,a Organízação Regional de Lisboa, reunÍão que contou
com a participação de-mais áe uma centena d.e quadros erreunião-essen -
ciaLmente rriràdá para a t.arefa da hora e do momentor a batalha do
Órgão Central. Reüníão <le grande confiança na vitõria e elevado espÍri
to de luta

No dia 15 de Janeiror rêêLizou-se a I REUNIÃCI DE QUADRCI§, sfMPAfI
UA§TAS E ACTÍVI§TA§ DA ORGANIUAÇÃO DO PARTIDO NA REGIÃ.O DE LISBOA, COfr
a prêsença de 600 camaradasrde rnembros do Cclmitô Central, do Comité Per
maãente áo Comité Central e do camarada Â,rna1d.o Matos r Secretário-GeraÍ
do nosso Partid.o.

Reunião de trabalho e de mobilÍzação para a ofensiva po1Ítica do
Partidor Ílâ Região de Lisboa e d,e saudàção'aos 3 nrembros ãleitos pelo
Congresso para o Comj.té Central que desempenhavam tarefaa nÕ Distrito
de Lisboâl os camaradas Josá Romão, Maria ':osê Nôvoa e ÍVina1do Figuei-
ra.

No dia t6 de Janeiro, o I COLECTIVO DE ACtIVISTAS SINDICAI§ DA
REcIÃo DE LISB0A, Reunião de bal-anço e de pieparação das grandes tare
fas que se colocam nesta frente de' luta, -aentro'de graviáade do nosl
so trabalho revoLucionário ent,re as massas. t

No dia 22, teve lugar a ültima Reunião de Direcção efectuada dura
nte o mês de Janeiro. A r Reunião d.e Diri-gêntes da oiganização RegÍo Í
naL de Lisboai sessão de trabalho dos membros d.a direcção Regional e
das direcções concelhias; Reunião guê constituÍu o arrangue final para
alcançar os object.ivos da Campanha "Fundos do Povo- para o Jornal da
Verdade" Reunião de debatey inqu6rito e discussão ãcerca da proposta de
Plano Geral para a ofensiva PolÍtica na ReEião de Lisboa.

tv AS FENANEÂS EISTFA'T(,
. Registou-se no mês de JaneÍro a maÍor entrada

das no Organi-zação dcl Partido na Região de Lisboa,
I00.305$00 em quotas recebidas.

de
no

quotÍzações receb!
valor global de

rOI PAGO EM JANEIRO PARJ\ SALÂRIO§ DE FÜNC,IONÃ'RIOS DO

PARTIDO 57,25CI$00

FoÍ ENTREcUE À. COMISSÃO CENTRA"L DE FüNDO§ CoMO CONTRI

BürçÃ.o DA ORGANTZAÇÃO D0 PARTTDO l{A REGIÃO DE LTSBOA

1o. oüo$00

DESPESAS COM O APARELHO LEGAL

4 . 500$00

rOI ENTREGUE À COUTSSÃO CENTRAL DE T'U}IDO§ EM 15 DE JANEIRO PELA
ORGANIZAÇÃO NO PARTTDO NA REGIÃO DE I,ISBOÀ; 46.130$50, VÀLOR DE L/3
DA§ QUOTÀS e Us L/4 nOS SALÁRIO§ DOS PROFTSSTONATS DO PARTIDO pARA A

CAMPANTTA DE Í'UNDO§ DO POVO PARA O JORNAL DA VERDADE, COMO INDICAVA AS

'ITESES SOBRE A I}4PRENSÃ. DO PÀRf IDO".

Lisboar I de Fevereiro de Lg77
COMTTÊ REGIONAL DE T,ISBOA


