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O facto de o LUTA
os ódj-os da burguesia,
a classe que sustenta
vel de travar a Luta e

1.

MI?A C -}Ü{?IVAL DAVERDADE

0. tNTRODTJÇ40
0 Congresso da Fundação do Partido Comunista dos Trabalhadores Porttlgueses foi um mar-

co decisfvo na vlda da elasse operária, na vida do' nosso jovem Partido e'na vida do LUTA PO

PULAR Diário.
POPULAR ser aí declarado como o porta-'.roz do PCTF (não só) acirrou
os ódios dos e>qptroradoros, mas por outro lado ergueu a outra classer-

o Jornal, a clasàe pâra a qual o Jorna1 ó feito, nessa vontade Índomá
salvar o Jornal da Verdade.

A Campanha de Fundos para o Jornal- da Verdade Í'oi a primeira, grande e profunda ofensi
va do Partido após a sua Fundaçâo. Uma ofensiva de incalculável- valotr no eâmpo da ligação
às massas, na luta contra todos os ininigos de classe, liquidaicionistas e capitulacionistas.

4 Campanha de Fundos do Povo para o JornaL da Verdade'teve''naRegião de Lj-sboa um graS
de significado nâo só pela luta quê sê travou entre os quê denodadamente combateram e. arre-
gaçâram as mangas para o objectivô e os que, embora estândo de acordo em palavras, capitu'la
ram, como e fundamentalmente porque o'obJectivo Értrictrpêt.i os BOO contos fcram alcançaclos
e ul"trapassados no fÍna1 da Campanha.

Essa vit6ria deve-se à ousadia revolucionária e ao espírito do Congresso posto em prá-
tica pcla base do Partí.do na Região. As massas de dentro e de fora do Partirlo foram os SraI
des obreiros da vit6ria,

For outro Lado, a oportuna direeção do Comitó RegionaI- aa matrcar a Ê.eunião de todos os
SesretárLos das CéIulas, ao apresentar a CItsCULAR URGENTE, teve urn papel decisivo na propa-
garrcla de mobiLÍzaçáo d.e todos os quadro§, no combate aos erros e às manifestações da bur-
guesia, e nâ divulg'ação dos rnétodos justos,e únicos para alcançâr o oi:ject$vo.

1. BALANÇO D/\ AÇT|V|DADE DA COM§gÃO
A Comissão nomeada pelo Comité neg:iona[, ao realízar no dia 4 a sua Reunião de balanço

à qual estiveram presentes 6 dos seus 8 membrr.s, concJ.ui .que não fol 4 dir"ecção da Campanha

mâs que pelo, contrárlo, andou sempre a rcboque dos acontecLmentos e.quê quem dirigiu de fac
to a Çampanha foi.o Comlt6 Reglonal.

. No essencia3-],o que reinou foi o páritano, o espírito do deixa-andar, a linha que dizia
que numa batalha não 6 neeessário uma direcção, um quartel-general. Um grande número de ta-
refas pesou solrre uma r4iriorla da Comissão, a luta não foi travada e o c}-ima de passividade
foi reinantêi }.lo enta-nto, a Comissãor'no seu balanço, viu que hour.ê duas linhas na ComÍssâo.
Os que menos responsabill-de.des têm no Fartido e eram membros da Comissâo foram os quê. mais
Iut-aram, mais trabaLtraram para que a Comissâo cumprisse o seu papel, e reproscntam a linha
justa. Os mais responsáveis úembros da Comissão f,oram os portadores no onjunto do espírito
do deixa-andar, do espírito de quÍntal (primeiro a minha organízação, depoÍs o Partido) Ae
polÍtica burguesa ê dos métodos burgueses da ânarquia e do líbcralisrno e a direcção da Comi
ssâo foi a prÍncipal responsável destc estado de êoisas e a principal portadora destes €r-
ros.
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. A Comissão entende que fez alguns esf,orços no sentido de fazer dela um 619ão de direc
''çâo e p,rop4gajrga,da Campanha entre os cluadros e as massas - o Boletim e o plano para a§

campanlras. No. entpnto, inesrno esses vieram sempre qtrasado§ e for:âm,pouco divüIgados".,A Co-

mj.ssão nâo se e:'gueu hum verdadeiro,centro do,qifegçâo, nãpl tomou a oa-beça do traualho,de!
xou âs coisas ao-sábor aó aóas"." : " r "i: '. ' '. i

BAL/\NÇO.DA C/-\MPANI{A NA REGÃO DE LI BOi\
1' REDUÇÃO DRÁSTICA DAS DESPESAS i

Esta medida econóuricá foi aplicada por algumas céIutras, uma pequela minoria.. Deve-se

neaLçar o grande espír:ito de Congresso e a grande vontpde que presid*'am a es,ta r4edida, e

ccmo â futã'por a1-cançar este objectivo foi o lançár no Partido a Iu'ca pelo; pl.anêamento
das despesâs a "i""r á*-.*ã, cóIula, de cada orgaiízação, a luta pela côncepção proletária
e clisciplinada da.s finanças do Particlo, a luta entre o círculo e o Partido, a luta pela e-
dif,lca.ção do Partido.

A. redução drástica das despesas foi uaa medida econórnica pairà salvar--o'LUTA POPULAA 'e levantou üm problema importantá-á-todãs *s cétutas e organismos na nêgião de Lisboa.

organizações que le,raram à prátÍca esta medida e

COD{ITÉ LOCAL DA A}ÍADORAi cÉLULA os eass DA FTrEGi.rESrA D§ IÍAp.vrLA

llouve maÍ-s o:'ganizações que tomaram esta medida.
', '.i

,2" REVISÃO GERAL DASi QUOTAS
O balanço deste ponto traduz-se por unia vit6ria dado que nunca entraram tantas quotas

ê nunca o montan-ue :tói tâo elevado.

?al como na redução drástica das despesas, a revisão das quotas tem ,un alto signifí-
caco.-õ-"isitieaoô àum partio"-ã"ã ã. rrái tornando mais adulto, pêIo alto espírito de.sa-
crifÍeio e*:de partíào que preside nos'seus membros não Só âQ pâgamento da quota, como à

süa ievisâo. O sig:rifÍ'cado da luta pela edificação do Partido. T.al Íoí a deterpinante pelo
cumpri-mento deste objectivo : .

FoÍ desenvolvi-cio ulir ryànde espírito'de disciprÍna' e uma ru-ta pclo:Çumprimento dos

ES.§'ATUTOS do Partido que uão t*, ârma. No entanto há que acentg4r gue nêm todas as organi-
zações fizeram a nevisão das quotas, e quê as, quotas ainda são baiSas. ,.

l,(ontánte da,s quotas entradas no inês de Janeiro - 1OO.3O5$OO (sutrida de 5O%,).
I

3. A CA}IPAIJHA DO PAPEL 
:

DIA 20. - 13.884 Kg
DIA 24 - 24.339 I{g
DIA 26 - 25.422 Kg
DIA 31 - 30"433 Kg
DIA 1-38.1O5Kg n ,: :':

,'l O gbjectiya dq papel foi ultrap?ssaqo qHu"' vêzes '- ls objectivo defihído pelo Comitó

Regi.onal,i 2e objcctivo dofinirdo pela Comfssão. À campanha de papel foí ultrapassada em qug

se todas as organizações. Fol larrçada peJ-a CNN (lÍan), â9 torr* 4'iniciativa de recolher o

I papêI no Si.nd.icat"g d.a.aeronaveg'ação e pes.casr. e earacterízada:poÍ' umâ ampla mobtlízação do

-Fova. O empenho revqlucionárío.das massas:flê recolha do papel contri,p'uiu pare o objectivo
e..rredundou :urniâ,r,itdria. Esta caÍnpanha demonstra que tendo ume, potítiqa justa. e-fazendo u-
ma ampla pr'";pa55and.a dela, âs mâssag se,levantam, apoÍam o Partido e são uma,vgrdadeira
fcrÇa j-yl,Jomáve1:'l{â luta, rio entusiasno ê no amor ao Partido e,à EevoLução, as mulheres
;trabatrlra.cloyas do Pqvo,na Begião de Lisboa forarn um exenplo, po,ig souberam pôz' 9m ptát'íca

-.-lao servr§.p cra nevolução, o seit sspÍrito de economía, e d,i"a a cliar'. pequenâ â Pequsna vitÓ-
riá, ,contribuír"an pâra o cumprimento do objectivo. Há, váríos exemnrlos, YQnOo o mais sÍgni

.fícaüivo.odacan:aradarsábe1deA1vcrea.].

que é do conhecinento da.Çomissãq:



J.
4 O OS ASSINANTBS

Este objectivo não foi un granCe ôxlto e a palavra de o?dcri 'tljn4 ASSINA§TE PAIiA CADA

1,,{J-,T.I?AI'ifE:tr nâo f,oi cunprida totalmente. Ainda não se criou un lif,vimento de assinantes,
r.:r:.1,o embora se'tenharn feito assinantes ao longo da Campanh:t.

A situação criada por esta Canpanha, um amplo e enrai':ado trabalho de massas, e o

pri-meiro ponto do plano de acção e tarefa central para Fev::rejr::o e Iliarço - o movi.hento
cic adesão ao ?artido -, devem ser Cuas molas, duas armas Ff:la c dese:i'"Jo1vimento da aqüÍ-
siçiio de assinantes para o Jo::nal . A campanha dos assinani;rs ó um inat:umento rj-co de Ii
gaçüo do Partido às massas, do 1"-gação do Pal'tido àquela pez'i.feria simpatizante arniga do

Pa.:.rtido que deve estar ligada politicamente e de forna organj.aada ao Partido, é uma for-
na de mantermos Iaços estreitos e diários com essa imensa naÍica clo l,:,ro. Uma vez criados
os aderentes é preciso dar vida a esse trabalho e os assinaatês são u::t caminho.

5. ESTATÍSTICA DAS VB}IDAS RIAIS DIÁRIAS
Este objectivo não f,oi ainda total e decidirlamênte posto en prán-ica. Embora o Depar

tanento tivesse publicado as rrovas foLhas de contabilidai<.1 , há uma v'esistência ein cum-
pii:: êsta medida. Não houve preocupação ao longo da Campanha ee clar os dados reaLs da ven
ca, nar os números é fundamental purã to**" *eàldr*, e pod.;r a.vanijar com o plano oa negi-
ão çle Lisboa .pan"a Lg77 de l,encler até ao f im do ano 5OOO. tt s:gnif ioado 1:oIíiico desta me

dicla e o ser.l alcance ou não foi compreendído, ou não foi cli-scr-ltido c tornada uma posiçâo

NÃo For possÍ\rot, DrzER Âs cÉLULAS eul DÃo A ESTATÍsrrcA DA \[]NDp. B:AL DrÁa.rA, DADO

Q.UI o DEFARTAI:3NTO TEI{ A CONTABILIDADII ATRASADA.

6" A VEI{DA MILITANTE
A venda miLiôante na Região de LÍsboa sofreu este mês u.i't salto rnuito grande. Uma

rrencla que se eentrou nas BANCAS e PORTA A PORTA e que enrarzou toclas as células e or8:a-
ni:açôes às massas, aos seus pnoblemas e às suas lutas. C contaato di-ário com o Povo re-
'relou urna têmpera de vanguard,a" c1: estar à frente, de comlratei'. o en+;usiasmo, e criou
cDnü].ÇOes ravorE
fôÍ. o Congresso da Fundação do Partido. Nos sítios onde sn fazia essa venda, hcuve siste
maticamente um aumento di.ário do número de jornais vendidos,

Nesta tarefa há que realça:: o trabalho dos camaradas cre Atrcabirieche (Concelho de
Cascais) que ehegaram a lerras desconhecidas, dos camaradas tlo Alguelrâo (Concelho de
S,i-:.-l.fra) que diariamente sem falha:: um dia do mês reeolheran fundos porta a porta, no
Concelho de Oeirasro trabalho clos camaradas da freguesia de Ceiras, cla Venda Nova e da
Anadoral em Lisboa, o trabalho dos camaradas da freguesia cle l;iarvj-la, da freguesia dos
Pr.azeres, do Atr-to Flna, da CP, CTT, dos Funcion.Públicos, i,Íarinha l,,'Íe:'cante; no conceltro
dê Lourês, os camâradas da f,reguesia de'Sacav6m e i\,losca:'iCel do concelho de Vila Franca
de Xira, os cannaradas Frofessores.

Neste ponto é evidente o exeaplo dado pelos camarâdas da CP, T&- e eamaradas Func.
púnlicos quâ publicamente ousaram lançar a pedra, puxar o Pa.rtido píàra a" frente e ocupar
â r,ranguarda, decidindo manter a venda militante e asseglrrâl' a-s bancas e a venda porta a
po:ta realizados durante a Campa.nha.

7. O PAGAJVIENTO INTEGMT
A fixaçâo do número de jcrrnai s com a garantia política do pagamento integral não foi

cu:aprida mas vai s<=r agora posta em prátiea com o plano p:ra. Fev.-l,iar'ço parê o LUTA POPU-
IA,l na Região de Lisboa.

Dado que o Departamento do Lrrta Popular tem a conta.b:.I:i.rlade atz'asada é impossível
cler de forma precisa e total as ccilulas que fizeram o pâg:'!'il-):-'-Õ intep;ral , no entanto há
já coàrrecimento de algumas céiula; que o fizeram.

' Fica apesar de tudo do conhecimçnto do Comit6 Regionr',l riue l:aixarâm as percentagens
d-e :pagameàto OaAo que'os esforços f,oram concentrados noutlo.; ob;ecti'zos mais importantes
Curante o mês de JaneLro.
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B " OS CO!.RESPO}'IDENTES

Este objeeti.vo obteve vitórÍas e o peso da correspondência da H,cgião de Lisboa na
Redacç§o do Jornal subiu em flecha

A CP, os CTT, a tAp, CI.{N, },{arvila., }-"P.;, Previdôncia, Queluz, f,.aíam as organizações
que mal:s partlciparam na Ílolha rrFundes do Povo parâ o Jornal da Verdade'r.

_Qu,al§g !qq_I"9Ç4iq_8qE À{A§ _pN :

9. qS

o
de ba-se

IUNDO S

objôctivo foi atingido
do Partid-o e 'o forte

.lA:õ.r.4. .:
li2ncârl-os
E.1I.I.
Oe:i-ras
Verpda i{ava
C.ascais
Baírr:o Irene

_. .t

no dia 31. TaL como foi ;á fataAo, sô a aàpla mobilizpção
apoio das àassas.é o-ue permitiram obtê-lo. '

Tcta]- de fundos 686'530$30
t/a quotas+Redução Sa1ários 46.1-30$50

TOtÂL ...;...... ..80i..249$80
(V. Total de fundos obt.idos po:: Conceiho)

lC " AS CAYiPANI]AS DE F'UNDCS

CAt{pA},[iA DAS FÁBP"ICAS * Objecti.,ro: 65.OcO$OO - Alcançaclo: 16.3].1$50
-#-

Fábricas que fizeram a câmpanha: a naíoria:das. fábrieas rlo ConceLho de:'Loures', rro§'outros

ifá a' salientar: SOVENDAL ultrapassc:.r o objec+.i"rc;
lI .IJ. (I1la:')ultrapassou c objectivo;
U.T. I.C. alcançou o objectivo; :

TP,EFILêiRIA ultrapassou o objectlvo;
SODA PÓVOA ultrapassoll o objectivo;
AUTolnÁTICA utr-trapassou o objeetivo;

' SOI'.IADEL ultrapassou o ohjêcti.'ro;
T.LOPES E NE\ES ultrapassou o objectivo

TLP
U.I\.1\

CA?RIS
Qi-rei-uz
Grlrça
V. F. Xira
Ca::nide
TAI'

Ea Í)

C .T,Fl.
O.G.i\'i.E.
Brandoa
Chel-as
F.ili;B.P .

A-dos-Cunhaclos

C,P.
U.ti.i,r.r{.
Professores
lriogca-ridg
S "Seb.Pedreira
CEL:CA'[ .

Parede

Objec: l.OG,.OOO$OO

Obje:tivo; 5O,OOO$OC

O"oj ectÍ.vo: 50 .COO$OO

Obj ec-bi;o : 1O0 . OOO$OO

CAI,{PÂNI{A DOS BAIRROS POtsRES - übjoetivo: 85.CO0$OO

CA}4PAh]I{A DOS 'LCCAIS DE TRABAi,HO

Alcançadoz 26.854$70
'.:

A1ca.nçado: 26.78L{F80

Alcançado: 15.565$5CI

Ai.cançaCo: 31.?O8$4O

g4Iqâ§t*94§_rRAÇe§.

C.rri1..,PAIü{A DO DIÂ 28

CAI{PANI-IA ,DO DIA 31 Alcanç:clo t 247 .327 §LO

Es"tes dados referem-se ao dinh.ei-:o que en'trou..:lesses di.as, nâo sâo dados exactosr,
prove:riente: rinica o excl.usil,amen'Le dac carnpanh.ae" Estas carnpanhas n;{o fcram bem prepa-
raclas à as d1.reôtivas e Índicaçôes e cbjectiv:cs'fc:;âm traçados à ú:-tima da hora, Grande
parte clas orgenizações fizeran a,-ampa,nha aÊ.e's-ul,i^ dcs objeãtívos econdmÍcos nâo terem sí-
do a}-e.l,nçados. Os objectivos po3-Ít.'.coq foran ó'verdr.dej.ro triunfo clestas campanhas. Che-
gou-se a-tánnicàê que não 'se 'üoca-vâm nas cani;e»rhas. pôs-se de pó a su§seriçâo ilassiva do
pc'.ro e o trahalho pcpular foi e-rr:-que-:idc,



110. A PROPAGANDA

Uma gigantesca campanha de propaganda é o sal-do da campanha na Região de Lisboa.
Ao longo do mês não só se realizaram reuniões de mobilizaçâo à volta das Teses para

a Imprensa do Pârttdo, 6 o caso das E,euniões convoeadas peLo Comité Êegiona1, a nível
dos concelhos o Concelho de Vlla Franca de Xira, o Conce}ho de sintra, gue fizeram Reu-
n1ôes alargadas dos Comités de Concelho, todas às rer.rniões de céLulas'qüe se realÍzaram,
eono sairam conunicados dum grande número de organizações. Entre outras, TLp, BpA, CGD,
Escritórios, Previdência, F.P., BBI, Concelho de Torres Vedras, BatÍsta Busso, Marvi1a,
TAP, METBO, o(h[A, Cffi (Mar), Concelho de sintra, CNP, pontinha, odivelas, S.Joâo, Ns Fá_tina. Nos jornaLs murais hâ a realçar Torres Vedras e TLp. Lançou-se uma vasta propag:an-
da oral na venda nllitante. O ponto máximo da propaganda foi a Festa de },{arvi1a, uma ini
cLativa ousada e avançada, assim como por exemplo a edição de autocolantes, caso do C.Ll
de BenfLca e do Sector dos Bancários e saída de textos de apoio com dlscurso importante
do camarada Arnaldo Matos.

L2. AS CoNTRIBUTÇõES DO MILITANTE
TotaLs das contribuições estipuladas pelo Comité Regional, com base nas folhas ama-

relas devoLvidas à Comissão:

5,

Conc. LI§BOA
il LOURES
II lÍFXIRA
II CASCAIS
I' OEIRAS
II SINTRA
t' T.VEDRÀS

AlBIBUIDAS

315
68
4L
20
25
25
o

ATINGIDO

238
29
15
l2
L4
29

2

FECHO POLÍTICO

A Campanha FUNDOS DO POVO PARA O JORNAL DA VEBDADE foi na Região de Lisboa uma gran-
de vLtória, e um instrumento precioso para as novas batalhas, para o abrir de condiçães
favorávols ao desenvorvimento do nosso trabalho em todos os canpos.

Um grande entuslasmo, um grande sacrifício, um grande espírito de luta, de unidade
de vontade, foram o factor dominante.

Fizeram-se planos ousados, criou-se um Íntenso movimento de ligaçâo às massasl con-
preendeu-se maLs a sério o significado que ten estipular objectLvos e alcançá-Ios, e foi.
posto em evi.dêncLa a luta que se trava âcerca dos métodos de trabalho - sê o nétodo dos
comunÍstas, da classe operária - se o método anarquista e liberal pr6prio da burguesia.

- Uma mudança radLcal operou-sê no Partido e travou-se a luta contna a concepçâo do
cÍrculo. Vencerarn os métodos novos, os métodos do partido sobrs os do círculo,

As fábricas foram os primeiros locais a atingir o objectLvo, o que demonstra como
são $ustas as Tese§ para a Imprensa do Partido e como 6 vãraaaeiro o movimento de adesão
da elasse operária ao nosso partido.

Esta situaçâo, as Iições que assim retl-ramos da Campanha, o clina de entusiasmo
que §ê vlveu e vlve devem ser a base do cumpri.mento do plano de acção e tarefa central
para o ano de Lg77 e a níve1 imdiato para o de Fevenoiro-Março.



TOTAL DE

} " CONCELHO DE

BATANÇO DA CAMPANHA

''FUNDOS DO POVO PARA 0 JORNAL DA VERDADE?I

FUNDOS OBTIDOS POR CO}iICELHO

LISBOA àoôoôooooori OBJECTIVO! 5Ü0 CONTOS

-̂o

4, CONCELHO DE

Comité Local
n

cONCELlio DE LOURESo o §o ôo o ô

Atin gido
48 .600 $30
31 .246 $20
47;7 B7$60

2"588$20
2L "6t2$:O
42,15 5 $8 0
11.597$1O
20,681$20
I . o4B $60

'5.676$go
L7.923§50
5 9. 587$ 5o
22.338 $20

6 .7 7L$.50
26.679$50
4.68 7 $30

62.48 5$50
I"BlO$O0

LO , g4g$00
7 "645$30

16.1 74§60
4.291$90

' 18 .2 51 $20

í4q.581üto
CBJECTIVOi 74 C0NTOS

51.950$go
2 .lE 8.$,00

i7"000$ü0
400$00

.o 7I.538$90

Bica
Alcântara
Alto Pina
u| dçd.
Ben -Êica
Beato
UT
TLP
frn 

^ ^r^fJ I .ê\tr 11U

SEDE REGIO\IAL
Escri tório s
Func . Púb.
Mar .Merc " (Uar )
Ho tel ari a
Previ dência
Ad "Mar oMerc o

Ban cár io s
Edit o Liv 

"
Pro-Êe s sores
Saúde
seguros
OTCI
vários
toTeL

0b jectivo
60.000$00
50.000$oo
60 .000 $00
15.O00$00
3o.0oo$oo
50. o00$00
8.000$00

20 .000 $00
5 .000 $00

,; . ôrô ô;ó
50, o00 $00
15.000$00

oÔoooooo

15"00o$0o
I5"000$00'
50..000$oo
'oonooooo

10 
" 
000$00

14 .000 $00
15.CI00$00

""""""";'

L

oôoa.a

Ccmi té Local de
,t

ll

il

3. CONCELHO DE 0BIRAS ôoôôooooo"OBJECTIVO: 40 C0NT0S

Mos cavi de
Sacavém
0divel as
Sta IRIA

TOTAL oôoo.oôôoo.o

Oomité Local da Amadora
ll c arn ari de
'r 0e iras

TOTAL ô o o o o ô ô o o . o. o â

de Vila Franca
Alh andr a
Alverca
Póvoa

TOTAL o o o o o o o o ê

17 t+8il $oc
B,o92$50

16.815$OO
42.38 B $ 50

-\L / t ) w. )
10 c, )
1'l tr a \L / t ) L" )

E^\) w" )

ê o a a o-a o o o
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VILA FRANCA XIRA ôooro6....,.OBJECTIVO: 50 CONTOS
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5. CONCELHO DESINfRA oô'o'ooooo:oôooo.." OBJECTIVO: 50 CONTOS

coLo Queluz (rr c" ) 15"4LB$oo
cacém (g c") 4-391$oo
Algueirão(rr c" ) 16.OBB$10
sintra ( s c.) 3,072$20

Pro-fessores - 2,580$OO

TOTAL ôoôs:eooôo 4L.549$30

6" CONCELHO DE CASCAIS' oo.o ooon'oon.,.'"QBJECTIVO! 50 CONTOS

CL Carcavelos .6 .451 $10
Cascais 14."102$70

TOTALooor 20"553$8O

7 . CONCELHO DE MAFRA o o'o o'o o o'o o .'.'.QBJECTIVO: 5 CONTOS

Comi té Local 251$60

8. CONCELH6 DA AZAMBUJA ooo'ooooooooEJECrrüO; : CONTOS

Comité Loca1 111$50

9" CONCELHO DE ALENQUER . o'o'o o'o o o o. o . .OBJECTIVQ: 4 C0NT0 S

comité Local {3:goo

10. 0ONCELHO DE TORRES VEDRAS : "., .. .'o. '..OBJECTIVO: 5 CONTOS

Comité Local 1.812$60

11. CONCELHO DE ARRUDI{. oôooo'o.oooo.rQBJECTIVO: 5 CONTOS

Comi-té Lgcal 87$Oo
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