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No campo do S4or'Ímento Fapular estrevêram-§e das nnais Írnportantes ior*
nadas de tuta gue as messâs poptilares travaram e Lravarn aÍnda desde o 25
d.e Abril. As lutas; desenvolvidas nos bairrs§, vilas e aldeias da nossa Re
giaà áumentaram dêr urna forma vJ"g*rosa ..,', c*uáal d.o Ímpetuoso movlrnento dã
Ír:ta das massas cclntra a exploração e oprêssão que sobre elas se abatia ,
{e ahate ainda} e que I.rrornperarn nas fãhricas com uma força e determina -
ção.que puseram dersde logo eÍn câusa c s{sterna capÍtal-i-sta pelo carâcter
polÍtico de que s€r revestiam.

Na prôpria manhã do 25 &e Abril fÍeou r*duzida ã pô a platafôrma atê
então exÍstentê errtre as áÍversas classe,s e camadas d^e classe quanto ao
derrube da sama::il-ha fascista*salararísta/marcel-Ísta" Cada cl-asse pa§sÕu,
como ê evidente a l-u'bar pcr obje*tÍvos dlferentes e opostos: cnde a bur
guesÍa queria uma reformâ * pr*letariada queria a Revol-ução; onde o prol§
tariado guerÍa um;r graüd* reforlfla â burguesia querÍa uma pÊguena reforma.

Nos baírrÕs, vi las e aldelas n hornens e mulheres, expJ-o ados e oprimi
ders, ansiavam por casasr For uma habitaçãa digna, pela eriação de escr:las
parâ as críanças, pela criação de inf ant.ãrios, creches n .hransportes r coít-
ãições parã dásenv'ôt\rerem a-vida associativa, recintos pârâ. a prática de
deÉpclrt*s, espe*ialrnente para as crianças, a criação cle pârquÊs infantlsrretirôs pare üs re:formâdôs i a criação de mercadcls e reestruburaçao dos e*
xistentes, a criaç,ão de cooperativas de consumo e ouLras, meÍos p;rrã. a
prática cla culture democráCica e popular, arranjo de *stradas e esgcltCIs t
ãgua e luz especia.lmente nâs aldeiaã * grandes vilas, â recuperação dos
baldÍos que são dc, Povo nas vL.las câmponesas e ccup*ções de alguns latl -
fündÍos existen{:es, nâ parte ncrte cto distrito, }:em cómo a çrt.ação de po§*
tos môdicos em tci.os os bairros para assistirem as populaçoes.

§stas e oulras reivÍnçticaçÊles. at,ê âs mais s3"mples, não pod.iam ser 5a-
tisfeit,as com prÕntessas peloá novos demagogos agiorâ eheEados, {ü€ adiavam
a resolução de- toctos estàs problemas, para consolidar a 'odemocrâcia" , o
que era preciso era o'rFOVCI UNIDO" e assinn jamais seria vencido", desde
que alinhasse nâs rornarÍas e dÍsso se manti-vesse apenas convencidore qtlê
não experÍmentass€: ver pela prática a indomável fonça qu.e possuí,

Na h:t.a nos bai"rros, um dos aspect*s dç MovÍmentcl FopuJ-ar, a ocupação
êas casas peJ"as moradores ;rohres, partícularmente os que habÍ-tavpm em bar
racãs de madeira €: aqueles que vivl-am &ôs rnagotes em casas exÍguas e sem
o mÍnimo de co,ndiç:ôes de habitabilidade, mobitiza não sô estes mas Lamb6rn
as larEas camadas do Fsvs dos baírros pera clcuFarem as casas da burguesia
por habitar, palac:etes e vÍvendas há muito desabítadas cornÕ os próprios
pr6dtos em cons*rução, hã muj-to por alugâr e cujas renclas estavàm ápenas
ao alcance d.a hurç1uesia, Ernbor*" a fr:nte de inquôríto nãCI seja muÍto segu-
Íôr estima-se que cerca de 4ü.0CIü pÊssoas vivem em barracas sendo que no
conjunto dos bairr"os pobres da região, vivem cerca de 200.000 pessoâs.



AS CA§A§ §ÃO MO POVG
O PC}VG OCUPA A5 CASA§

Ao mesIilc: tempo que os morad.qrres pobres nesta primeira fase d.a ocupação
d€ câ§êtl p:rccedianr a ocupaeões <te forrna espontânáa, o nossÕ Fart,idor-Ín -tilrPfet;rndei correctamente as justos anseios dç Povo, lançava a paJ-avra de
*.rdem'tA§ CA§AS §Ão Dü pcl/o, o pCIvo ocupa ê.s cÀsÀs", er€ ás rnassâs fÍreram
§1'14 nô§ bairros, e assám se iar* sucedendor'rlnâs apãs ouLras, prim*iro pCIr
mr:radortrs isolados, depois por grupüs de moradoreã r âs o*,rp*|õ**.

Est'a 1ã fase do rnot'Ímento de ocupações ceraeterira*se essencialmente
qrllo espontaneÍsmor ma§-ericerra jã o Çermem" de um pr*fundo sÍgnífÍ.cado pol'[tlco clutr tr.ai* tarríe 5:õe em pánÍ.co tá*a a burgue*ia e sei.ls lacaips,p*rlf
sr-rlarrnente o parti-da cle Barrei-::inhas Cunha]-.

§ntret.anto o mês de Maio mârca umã 2a fase do movimento de o*upações
{,. casê$ peia forma organizada como pâssârârn a ser feitas e pelo caiáctetde masÍias que pâssaraú a ter.

. É assim que se Elrücederam âs ,:cupações dc baÍrro de Xahr*gas e da Boavista, §m gr:e centexras de câ.sas são +àupadas. sob a palavra ge order*ruÂ§
cÀsAs sJ§.o Díl Povür ü Iiovü ocupÀ /Ls c.&sAS"; a estas sàg,rem*se ãs do Bair-
rtr do RelôEio, llorLa Ncva, êtc..

A di:rigÍr grande 5>arte destas ocupações estãr: .mi1ítantes e simpati
:antes «1o nnsso Partj-doo e *odas elas foram feitas soh Ínfluência da nos

-J5,1 pOJ]-':t Ca "

0 nclllso Partído desempenh*u urn papel de vanEuarda não sô porque nâs
p'iltsemcls desde ÍrÂÍcÍCI ã cabeça das úassês cÕmô páta n$§sâ er:rcect.â políti-
c,l que tara ap]"lca<la por todo o l-ado, mesfirÕ onde não est,avâm cam&.ra*?as
nr)§§os

â,s or:upações de Ça"§as tinham urn alcance enc:rme para a Revolução e p*.-
r,1 o evilnç{i da consci$ncia po1Ítica das mâssas:
Ar) IÍtêsfiit> texrpo que punham êm causâ a prr:r:riedade privada e as est::uturag
b'urocrã':icas do aparelho de Bstado ba burguesía, davam âs massas umaclns
c.i-êncta clara da àua força, quando arganiãad;l.s autônomamente, da sua caJ
p,acídadt: criadorâ e Ce-_que nenhr.lm dos seus mais graves prCIblemas poder{
am §er ::esolvidos se não ccntassern a.cima de tudo com as suas prôpiias for
ç'ã§ e c()m a sua Ínicl.at.iva. Aprendiam tamb§m, e nÍsso o nosso Partido erif
penhava"§e c{.}m tcdas â.s f*rças rte que dispunha então, de que precisavam=
d'r3 últi g:rlrtido, o seu part.ldór pârâ*as dirig3"r e que esse $art.ido d.everia
sÊf, qonÊtÍtuÍdo pelos seus melhores filhas.

Mas â maÍor conquist.a gue ês masgâs estavam a real L:-ar r âü desenvçlvi
mrsnto desta luta, 6 a crÍação Cçis seú§ 6rgãos próprÍosr os Conritás de
B,ã.Írro e ComÍssões de lhloradoreg,, que â par das C.T. nos lncais de traha-
tho, cE:nstiLuÍam o ernbr:ião dn poder pellÍt1c* ela cl-asse operária.e das
massa§ 1:opulares.

Represenlava um histôrj-co avanÇs na Érgânização das massas e umâ âmê
aça rea"L aa sistema caduco da bur{'uesian DÊ facto, âs massâs erâm impelí
das par;r a Revoluçãc e est*vam dispostas a l"avã-Ia at6 ao f,im.

Era «: momento dos CIportunistas r os traidores de toda a espêc5"e. §ernpre
com ü p;rrtido socÍal-fascj"sta de Barreirinhae Cunhal a dírigir, pâssârem
arl cont::a*aLague, a deixarem cair parte da rfiáscara com que se cobriam
ar:s olhos das massas.
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A cri.ação dq)§ Orgã*s da V*ntaile Foput,er nü§ }:airros e::a *poiada com uma

fir.meza de açCI 1:elc nosso Fartrdo que mol,j-l.iz*u sefi re"çerr"Ias as mascas-a cri
âr6,m*nos púr tç:ilo o 1aclo a0 mesmÕ teretpo qu* as ed'ucava guanto âÕ5 pricÍpios
qu€r as deiiani r{}ger: lirrre eteição, revogai:ilidade a tortÔ o momento'Estavam
cr1ades as condj.ções para ** anpI*s assernhl-eias d* maraclcre§ em que todos os
porrtcs de "vist;l'deviàm expressar-ser sê praticar a mais ampla democracia no

sei clc pq:vo" Era um ataque ii*rfrêm neste aspecto aÕs revisiÕnistas r {üê harri*
am cle vir a faze:r t.url* $o,ru }Íguidar essês orq'ãosn calunianclo-os primeÍro,to
rnarrd.o-os de aSsttllo rlepoi* í pa-râ por dentro o§ ÊSvâziarem do seu conteúdO ã
afa.starem &s massâs doã pfenãriou'* assim impedírem a democracia no seio do

PÕvü-.

Ê aesim que os revÍ.siolistas lançam um forte ataque a. estes i:?ã",: :q
m*ndo r,* o*rããciã*a-ãi;;;;á; áa maÍoii* d** t'M.s que §e tran§formaram em

ôz:gãos da contt:a-revolução""Nç M*virnento papular"a Luta pelo contrülo das C"lui.s Lravou-se coÍn pâ't

tl.cular dureza entre o revisionisxra e o marxismo*lenÍnigmo, entre Ôs 5(}"

c1.a1-f ascistas e $s comuniseas "

O COMICIO DE 18 JULHO
A REVOLUCT(O DEVE A/ANÇAR ATODO OVAPOR

A tãctíca de,finida n* Comicio de L8 de üulho pelo nos§Ô Partido foi
uma ârrrra que f,c,i empunhada cãm êxítc: pCIr todç o bartÍdo, que rnâr§e o 1"!
cio d.e um podeÍos* ataque dos ccmunistas a§s revlsiÚnístas nas c'Morado-
rê§ "

Este çonhra*ataque que-levou a qu: por todo o lado camarada§ nÕ§§oâ o*

Cupassem pesÍçaes rie§ses orgáos e num grand'e nümero delas conqulstárnos a

ã;;;;ã; ã;;;i" de rermos *á*o*r*çado.ãs social-ft::1=ru= de rá- É o caso

de MarvJ-lao P"ãtã, úãs;*vf6e, etc' trnere â§ comíssõe§ qu€ na altura fica-
ram sob no§sa direcçao, üôRtam*§e âs C.Mrs d^e Xâhrega§, ptcneteirat Font'i
nha, §. João Ocidentaln Anjr:Sn Ma-rvilar- Mg§cavÍde, Beaton prô*Comissão de

Àlvalad*u estas na Zona Orienàal d.e Lisbca, pârê a}ám de Faço de -Ârcos e

outras
Devido âs vitórias ob*j-das, criaram*§Ê dr:is hloc<ls nos ôrgão1 de vÕnta

ae pápular: de ttm lado os revicÍonisLas, c1c) outro 1ac10 os comunistas' o

n6§sô trartÍdo especialmente na e6na oriental de LÍsboa' nd al-tura sob

nossa direcção maiorítári-a.
De uni lad"o o bloco dirigido pe3-os comlrnista§ qu* ncls plenârios de in *

tercãmiínõã* de Moradores q:utirrham o apaia das rrassas de propostas-§)ara-
- -,- 'uÇão r &rmaffiento do Fovo I *on*iÍruação rlas, ocupações, lígaçaotazer a Kev(}t

ãã*-."ãií=aã--ã";-";il;ãà an s.:ldados e márrnlrdiras (elesmascarando a pro-
posta dos revisinnÍstas que propunharü â.ligação aos famigerados ÀDÜs e 1l
õãõ#"-á; il;i;;áo cE:aroena*Lra'oas comissÉeá ae l4oradores ã rntercomÍs-
áõàs fundad.a no conEreÉsÕ da coruilhã*'"

Esta reunião eonvoçada pelos revisi*nístas pãra criar a Comissão toor-
de,nadora da ãona üriental redundou numâ grand.e derrct.a para os revisionÍs
tas e *o**-goãnã*-"itaiiu Ao ncs§o Fartiáo Q*e áirigia então a maioria
das comissües de moradores desta uona, reuníão essa Ínteqradq nqs prêÍ)ara
tí.vos do golpe social*f,ascisLa do 25 cie Novemi:ro - mais t"ard'e faziam uma

,ãráiaã-*'gãip* rro RÂtr§, a clestas cürnissões não eram convocad'ês' Nesta
zo*â orient"ar tínhemos ainãa--á-*i""*çã* da c.T" cla TJrP. posiçãe§ nâ' FLÕ -
F.ESCENTH -
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AS ErEÇÕE5 PARA AS AUTARQUIAS LOCAI§

,]ÔGA}IDO NO TERRI,'NO DO lNI)41GC
A NOSSÀ, PÀRTTCIPAÇÃO Ê Lr)'{À OliElls:lvA \Ã rrlrrENslvÂ'
í iaúÁ"er.r uMit cpeNós VÍTóFIA Do NoSsô TFrEÀLflí.r ito Mo!'rrríjlNro PoPULAR.

c lêrÍros particípadô com 1:isLas Cê freque5j_a rcpresenta só por sr

urÍta glandê vitória e siqnifica Lanrbém gue Ô nos§o Parti':jo desfruta de um,

granáe apolo nos bairros, iruito êlrbÔrê na maioria 'los cêsos elê nao se tra
duzâ. como alevia na orqani2açao.

Mas a nossa partlcipação nas autarquias representa uln marco l$poltan_
tu nã-,rã"iá traLafno pàpüfrr, na medtdá cn que o nosso plograma apontava

"Iriu..r,t" para a defàsa do;'órqàos de 'rontãde p"p"1:I 1::^^::T-:::1" ::
1eições todã a burguesla prPtendia llquidar de vcz' no prossegullüelrLU uu

contra-ataque que lnes ,orã"-áàp"i" que os r:evisionistas as utrllizaran
;;";;;p;-;;;;táliuvorr.io"átio aã zs ae Novembro' que levou a suê as mas-

6as alesacreditas§ein nesse§ órgãos e as9lin Íicassem isÔLadas'
Esse trabalho plofundo pái,i'iilu luiar contra as ilusões no parlamenlo

que ãs partldos aã uurg,r"sii prôcurav:rm mais uma-vez álir'entar nas massaÉ

Às centenas ale pequênos .;i.;;;-;;; toda a região" p"ra além de ter fei-
to chêsar a todo o r.ao " ,.,ãããã"pãiitiãà, ""*rátia 

oà deslgnios reaccioná
rios de todos os ôPortunistas.

os lnquêÍitos feil:os poÍ t<)'14 a regÍão' levaram ã elêboração do: T?ndg
ros Populares, lrogramd rcivrndicativo qLle devld ser.utlllzado pald _La

ããã ãiãiêaã",'o'quá entretã',!á--"áã "tr"-" 
acontecer de o'na fortiia seral'

Mals de l0OO carldi.l.ltos do ?ovo, ê qran'le maioria dos quais ,:m9:lloY^:
-""--àã. ". 

gran.le entu§ia§no nessa srande cainpanha dt 
. 
pT"f:Yt11lj ll::. i::

máis recôr1dído" Iugares dô disLrito, desftascarando o inimiqo revlsron-L5Ld
ê a sua deftaqogia aas .ut.r[ii;;-;;' t;;iç" 

'lo 
Povo e Ôs sãus intentos de

as liquldaren.

A êlalroraÇão í1o§ \4andatos prnulares, rssente-no inquátito e ausculta-
cão das massas .^i nd aoíiin u'_rê trJôdc virór'ia^ni claboração de un

;;;s;;;. ;;;;-"= '"uiit"= de acol:do con a RevoluÇão rlemocrática e-PoPu-
lar. Esses t{andatôs 

"u. 
l^ã ãitnu que empunha'ia éorectamente unirâ em

torno dele as amples nassas Populâres.

Às qrandes vitóriàs que entret.tnto obLivenos no f'lovimênto Popula'' e

"-giunaa 
àpôro que qianjeámos, não corresponrleu ao.reforço das nossas

posições nesses ór:gãos e nas diversas associaçoes de massas'

Foi feito, tivemôs nêsse Lrabalho mdilos exempfos avançados' a1gL1ns.
àáã qúáis'cont"lidaram-sc e são hoje raÍzes indestrutiveis do Partido'

Entre esses exêmplos avaoçaalos déjve_sê destatar o trabalho na Uniâo Des-
pãiliva vrrafranqueôse , oide s,: tern reêlizado um iotáve1 trabal-ho dê
I"assas, exenplo de cor'lo nos 'ttli^.i-desp"rFivos se dcve dPIicàr d nossa

";iitj;"; 
À .ii."ã" clc pr.scn" nÁaicos no Bdirro do R(l6q;o c Bêirro

i."n", n os Ínfantários P)Pulares Ribeirao Santas e do Beato'

ôutros exemplos côno a Cornissão aê r4oradores de !1arvi1a pela forina -cor_
i".là ."*" tratarar,r em clevido temPo da-lcgalizlção das casas ocupadas
ã 

"á,no "otljr,q"t 
a actlvidade da ComLssào de \'loradore§ com a dlrecçao

dô club 3 DE ÀGOSTO mantendo regular€s um conjunto de actÍvidades dês-
portivas que movimen1:em a rliloria dos jovens áo bairro; a CÔmissão de
Moraaloresdefanares,coConcelhodesin]:ra,querêsolveutanb6mpro-
blemasconcxetosdasnassas,criando2EscÔlêsP'imárias'naraâsquaís
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ocupou cor'l o al)o Ô das nessas 2 casas no bairro e que são hoie fre_
àrài-rt.a.. r)or. cerca de 2ôo crianqê§; a comissão de l]lcraaores dê Paço

;:;;;;=-;"1;-;piã 
-.-""ii 

^a" t;:aÊalho de mâssas que desenvolve'

Na luta contr:a o RevjsiÔnismo ê lrsto salrentar a Cornissão de Moradores

de Moscavjale, entáo sôb " tr;t;téà;-;"-nátià puttia"' ê a nossa cá1u1a

no bajrro de l4ira sintra.

PoÍêm, êstes exemplôs avançados, não 
'levemlêm conetido nes]]e campo de luta, êrrÔs quê

Dô1ítica.

De uma forma geral o Ílosso trâbalho limitou-5e à propaganda e agltaçao,
írrê de fâcto foi amPra . "";i;ã;; 

as itassas têm problemas concreLos que

:::";:#ã; ";;-r!=ãiriao' 
;-;i;"" deles poden-i.ro ser actualmente des'le

5;:-;;*;;;"i;;."' 
- 

'"- pã.,Ào*- "o srja frente ã se empenhern na sua soluçao'
i:: ;;";;";";;;"ãqã.aã. É pruci'o o'sanizar as massas êm toÍno de ob-

-^n-rêl-^q: ^ ".i""áo de um infantário, dê un mercado' 
'le 

una

J;:;";;;,;;';"ã.";'o;,;; i..'s"orti'o' de associações curturars e crê-

";;;:"i;;"i;., o p'àntã.. aã""ã"gãt"Á' do lixô' dás transportês' mui'tcs

;;;;; ;;; i;;; "-.iii.,ê" 
du''-;";lá; n óâ*u"o' desdê que pressionadas

o414 srq4nj 2ní:áo d.'s -:1sc.1i.

úm erro que tem sido cometido com frequência neste carnpo de luta é o
sectarismo. À atitude sêct-ária nô trabalhô de massas pretenale substi-
tuir-se ãs próprias nassas o que conduz sêÍrpre ao isolamênto e à liqui_
dação do nosso trabalho.

De resto, e esDecialmente ap6s as eleiçôes para as autãrquias' não se'
.ãii,lã" á oolÍti.ca rro partiãÀ para os'baírros que assêntava essencialrneí-
i. i" mahllizacão Ílas massas er'' torno dos Mandatos Populares e 

'las;:, "i"H;;;à;.';; 
i;;"';;;;-de cor:responden .os anseios das anplas

nasSas,

Os Manalatô§ Populates foral'l abandonados, e dêsta naneira o nosso tra-
úãrnã "a" 

pode avançar contlnuandô a resumir-sê às tarefas de propagan-
ãã. ós uanaatos Popúlares são as reivindicações concretas das massas

"-iaã-"iq"é:iã 
.o*à lt*u "i*à é o"t*l"'otver 

-un LrabalhÔ abstlato e des-
ligado das massas.

As célu1as do Partido nãÔ cliLlgeI'l ainda o trallalho popular e quãndo

dirjq"a "oraa"" 
deqvios dê stciarj:no nd flajor párte dÔs 'àsos' irôo

.ÀÃrrieenaenao as cÂracteristicas desses campÔs 
'le 

hita'

tem verificado depois das aul:arquias devê-se fuídamen-
ter c,rounhdCo os r4dndatos PoPulares, quê como na aLELr-

a luta àela ",..ra ap rcaçio 'a para além dds auLarquias'

êsconder os erros quê se
são no essencial dê linila

O lnpasse que se
têlÍnêntê a nao se
ra fol deflnido,
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O (OIIGREÍÍO DA FUIIDAçÃO EO PANTTDO

E AÍ NO'§AÍ TANEFAS XÀ TECI& NO ÍíIOYI'IIEHTO POPUTAN

ô nosso trabalho no il(Jl.rinento iroplliar eÊt..ôd n',rrna fasê dê inpasse dêpois
das eLiÇões pãra as âritarqui.rs .lccê1si o espÍrito e as têses dô congre§so
da tiundàção não se tra.luziram nes|c caÍpo de luli! por una mudànla, mudan-
ça que dàvia êxpl:êssar-sê nâ correcta apticação da linha polÍtiéa do gar-
t-iclo nos bairros, vilas e aldei.rs da regrão. Trata-se ao fin de c.ntas de
aplicar aÍ as tarêiâs da edj-ficôção do Partido.

sê1vo os exeiqplos avançâdos já fôcaCos. de um rnodo 9era1 a nolise polÍtÍca
nao 

"êm 
sêndo aplicada cÕrrectamenire.

É evidênLê qLre esla situação se teÍ de ligar à aguda luta entre as aluas
llnhas que sê travã no nosso parti.lo c que se sente sobre que parlido fun-
dános: se um partlCo para a Revolução, se un Parlldo para a conciliação;
se um paÍtido ecnunista oL1 um par:tido para a pequena burguesia. É eviden-
te que foi un Pêrtido co,..runislâ e por isso o estilo do grupo, dô cÍrcl!1o,
que no tlabalhô popular ganhou,fortes raÍzes, a que não é indlferêítê a
influência dâlxaala pela oportunista Tercsa que alurante nuit-ô tempo fo.i a
responsáve1 na reqião por estê cantpo Ce i\jta, constituem una barreira bas-
tante fôrtê pa:ia .rue â ofensi'..a po1Ítlca obtenha ai grandes vitórlas,

Ê precÍso travar a 1utê, combát-er .1s ideias earadês, adoplar um estilo no
vô no trabalho, eliminar o relitramentc daqueLes que querer:r desenvolver a
9ua acLlviaiade fora das massas, eorl apelos qerais,

Mas estes dês!,ios à politica do l:ar:tidc, dêvem-se acima de tudo aos !nêto-
dos dê direcÇão rlue ai são'pralicadoir que, e boa veadade na maior parte
dôs câsos rrãó se procura dirigli: es5ê trabôlho, dcfxando à iniciativa dos
quadros ê activistas.

os Manclalos Porrulares, eontên a nossa políiica espêcifica para o trabalho
nos bairlos, vilas e aldeias, e é pol eles terem sido abandonados do nos*
so trabalho que a polÍtica.lo nosso Partjdo não está a ser apl-icada ê,na-
tu!ãlmente o nosso trabalho não arrança, o nosso apoio não se alarga às
arnplas cêmadas do Po.iô r uÍLa vez quL: os llandal--os Populares, encerram as
reivindlcaÇões mais sentidas das lirassas cn eadâ íreguesla bairro e conce-
tho.

À êlaboracão dos Mandatos Pôpulares alravés de inquôr:itos ãs magsas e
coln a sua Participação tinhan cr.l vista disse-se na âItura consLituirêm
ufta arfira a enpunhar para a1óm al.rs eleiQões. Às matsas devian set lItobili
zadas êm tolt,rô das rãivindic.:ções ai càntidas, e eú toÍnó dos seus oi
9àos autónornos, as CoFrrssões cle '4otaâdores e Conissóes de l,uta ê criarpor todo o I â.Jo .

os Mandatos Potrular,is, a 5ua elaboraçãor conslj.i-uÍram rxna
ria dã nôssa tinhâ pôiÍlica pois a sua actualidêde âunenta
â crise na nossa sociedadê se aqreva, e é isso que cstá a

os Mandatos Populares são a arlna quê del,e ser erguida Para
nô alas nossa po1ítica ê sobÍe .1 nôssa direcçaô as mulheres
êxo1ôraalos alos bairros.

grande vitó-
à medida que

acoÊtecer.

Llnlr en tor-
e os horoens
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A sieüação po1Ítlca alrtevii-''re e I bL'!rgücsr't !'rôcura frenêticamente aP1!

car a sua sc,luçaô irai.1 o "tr"*l 
à =-tái"ç-'o Je mais fomc' mais miséria'

iãir-aã.ã"ãi"gà aclmpanhacla de uma nais Íorlc' rc1'ressão para a classe o

perária e ô PÔi'o.

À fome ê unla realialêde iá nar:l: o iÔslio l'vÔ e (:m larga êlrcala' Â's massas

DopulaÍes nos bairros =t"r"'lno"tiá-t'*á forrna particuittr pol:qtte é aÍ que

fazêm as suês corlpras, qt'" _são rortbarl:Ls iLiariàmenl:e ' qüe lhes escoodem

ài""r"ã""Á. à. qu. ,,".o=r, tarn. É aÍ que pare alguns produtos se coneçaln

ã'r5iiãi "rri.i""l-"."ái ao rãli"l t"t'i"' i's'*"t'.etc'' e que não tarda

;";-;t;; se g':neralizen ã todos os bens essenciais'

Àà massãs popularês nô§ bairros pobres v'1o engrossar o cau'lal da lúta
crl]ê se desenvofv" ,ro, locarl áe lrabaiho, íos si-ndicatos cÔntando quê

::=.:;t;;;il;-;,"";i';;;;-; ,,ãs pc"'h'-'nos ã sua cabeça' na base das su-

as r.eivindicâÇões mais sentl da _< '

ASNOS§ASTAREFAS

1- MOBITIUAR SE}4 RESiiRVÀg ÀS I'1ÀSSAS PAEÂ Â REVOLUÇÃO:

2. DEFENT'ER OS ÓRGÃOS DA VONTADT' POPULÀR:

pêrsevelat na alefesa intransigente dos órgãos de vonladê Popular (ComiÉ

"ãã" 
au Moradores, de À1deia , etc ' ) '

ÀsComissõesde|4oradoresvotadasaoisolamentopelasmassaspopulares
il;i;-;;; ãs sociaL-fascistas se serviram delas no. seu golpe contra-
iãIái".jã"aii. de 25 dê NoveÍtbro, voltam nesLe momento a-reunir as cÔn-

ãiçáãi-p"t" cumprirem o paDel parê que foram criadas entâo'

É necessário que os cÔnt1nj'sta5 afÀst-eÍL os revisionisl]as desses ôrgãos'

ã..i"".áiã"a":.s acs olhos das massas, condrção fun'l3menta1 para que

eles possam cunpLir as tor"il= a" nêvolução áa mobilização e Órganizâ-

ção cias massas.

o obiectivo prí,!cipa1 da nossà '1cliviclâde polÍt1ca nos bairros' vilas
: ;íá;;;;"ã ãã"àà'' " roor:lrizái aÍj tnassas pàra a nevo!*ç ã? ' -Ei-:1:""19
iaiãià-"á"ú"r" dêvêflos dej.Íar de apontar que a saida para a crise e

àã.1àá.""a."""rc-a-úrlc'' ''' 'ara quo o lcvo.se-IiberLe das durds con

diçóes dê ex jrl.cncr't o' "'"; !"'l-\.l' ou EcvoLLrçáo' Nâo há três vr'as e

nisso aleveitos desmãscaral: cànL fir'neza os cc'nciiiarlores e todos os Ô-

,ãtai"iità". pregadôres das reãc{iônárias "nraiorias" '

llãosôatravésrlascé].u]asdo]jarlido,mastanbémnosorqãosdemassa
devemos apontar a soL,1çao o"ãr:;iii-""it a crise' fazêndo ufia ampla divul-
oacão clo DrosrâFla d. .1o";;";;;;ãt;;; 

-p;t; 
" iát"ar fase da RevoluÇão-

á àevotr-rç.lo D4:'rocr;Elcd e PoÍ'LrLrr'

Mobiliz.lr as flassas para a Revoluçào não significa sômeni:e fazê_lo
ãrràvés ala probaqanda . u"it tf;À' às jdeajs dà rcvoluçâo' a Teorra do

;;;i;;:'l:"o'';;;;i;;,".á.;; ó^ra" toao o seu conteúdo Revoruciona-
;;;-;-;ã;-;"t ilóiJu ; prática conc*ta das nassas' aplica'la as suas

i"iu" . ã resoruÇáo cos seus probrenâs eÔncretÔs'
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os revisionrsLas começãm a leavivâr as Comissões quê liquldaxam para
réforçar a sua poLít1aa de traição, cavalganalo as ju6tas reÍvinélica-
ções dô povo.

l)êvêmôs lutar Dor criai comlssõês
elei-tos, âDrêsentando listas e um
dàtos Populares.

Criar Comi§sõês de Rua, Delega,fos

onde não existem, lutar por: sêrmos
programa ela,rorado na base dos Man-

de Pr6dio, etc.

3. ORGÀNIZÀR ÀS MÂSSAS NA LUTÀ CONERA A VIDA CARÀ:

Dar respôsta pLonta a tôdas as medidas anti-opelárias e anti_PopuLaÍes
do actual governô, dêsmascarando cada uma delas poúto por Ponto e res-
ponsãbilizàndô o âctuâl governo pela situaçãô de niséria. fôiltê e de-
sempreqo para o povo. Responsabí1izar iquafunente toalos os anLerlo!ês
gôvêrnos Drovísórioc, ê oãrticLIar'1êntê o part.ido rêvlsiohlsta pEinci-
Dal responsávê.1 por todàs êstas '1edidas.
As nassas não ficaran de br^ços cruzàdos, e mobj-Iizaram_se para a luta
contrê toalas ês,sas mêdidas. 'iãô está decj.didô quem vai dirigir, se os
,.êvisionistas cru os colnunistas.

A situação é_n()s favoráve1 , cont-aúto que oÍganizemos pÔr to'lo o lado a
onda de protest:os guê surgem Çontra á carestla aie vida, a,especuLação
autorlzaãa pe1ô actual governo contla a falea de produtos alê primeiia
recesslda,lê- e tlesmascarando a rnaneira coroo são esbanjados os dinheiros
do povo, nas câmaras, nas juntas, nas viagens ao estrangeiro onde vão
,*ná"r. PáLriê âos imperiá11smos, no aumenlo das forças da repressão
ê respectl-vo $ai:erial bélico, etc. ta1 como apontam os Mandatos Popu-
1ares, unâ.arinár poderosa desde que utlllzada correetamente.

orqanlzar as mlllheres nos D!ôtestcs, e:n comissões de 1,u!4, criat co_
mlJ=ões ae controle de orcços, os dhdstecirlentos, a especulação.

Criar conissõer! para a lorrnação de cooperatil'as ale consumo, criação de
hercaalos, ousar contrapor às medidas da burguêsia para a crisê a
solução óperárl.* putu â crlsê, que assenta na organização autónoma das
magsas, na sua il]iciativa e capacidacle criadora,

Tal cono nos outros canpos de 1uLa, no movimento popular Ôs problemas
alas nassas não se resolvem só com palavras.

4 . RESISTIR ÀS DESOCUPAÇÕES:

Estaftos em plella 3a. fase do moviÍíento das ocupações de casas. À la. fa
se foi a das or:upações espontaneas; a 2a. fasé á das ocupassões'em maã
sa.

a hossa polÍica é bem.clara sobre esLa_questâo: nobilizrr e org.rnjzaa
a§ massôs para reslstlreni as dêsocupaçoes..

Nos bairros onalê existên easas ocupadas não devemos espelar quê cêrto
ilia apareqam a$ bestas da GNR, para chanarmos êntão o povo a resistir.
As organlzaçôe!t do Partldo devem tomar desde já medidas nesse §entÍdo,
alertándo oÁ noradores, crlar comissões para dj.rigi!em a resistân':ia
contra um êventltal ataque.
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Denunciar ao pa.ac <iê fôrrnâ arnplê que â 1ei quê o govêtno ps está a aplicar_e côm a qual está de acordo, foi rediqiáa pelã partÍdô r,evlsioni;tãno 4Ç qoverno provisôrio e assi:laata p" t",,á"*ir"iiÀ. i.ãi- ,u 

""o eÍ\ Í7/4/71 .

Nãô nos ateLmôs às Cor,rissôes de r4oradores: é preclso oÍ:ganLzab comissõesde luta e de apôio nos balr:rcs, auas, etc.
r,{ovimentar en torno dâ rêsjsLência ãs Cesocupaçóes tôdas as associaçõesdê massas êxisieates nas frêguesias e bairloÀ.'
5 - REFoRÇÀR A vIDÀ Â-S§oCIÀTIVA Nos EAIRRoS vILÀs Ê ÀLDEIÀS:

o nosso tlabaiho nos bairros lên qu€. ser variado, diversificado. LIáo derre.nos veL nas C.rmissõê§ dê morê,Jorcs o ünico oblecti.,ro aa nossa 
".a;"iãud1. En mLriros bajrros mns;"o, n.r 1ôxjs+,,r condjçáes p*ru..9uo.-."-iori!i

sões de ntoradores, tãl foÍ a traição que cs revislCnistâs coíneteram ecor,reteÍn ainda._r ôlrànlzaçãc autonôma cio povo. podern nesmo surgir ôu_tras tôrmàs de orqànizac;o dâsj rnassas que nós devemos apoíar. As associàioes de rlord4ores, sic u r xemplo.

Dêvenos dar umà particulâr ittençáo ra r.rforço da vida associativa dasmàssâs nos L.r._rros, rl ids ., ,ll..i jrs

As eolectividadês recrêatieês e culturais,clubes aiespottivc§, etc. não.levo'n..Fr Lqn^radÕs FeLo nos;o l.lr1idc. -odos êstes orgáos serven para vÊiculàrntos a nossê pofíLica, desde que saibamos apiic,rr corr"ctãment€r a Frente única, un!.r em totano das oosGas iniclaiivas "u"t;;;.=de aetivistês denoeratas -- patriotas. precavendo-nos côn|ra o sect.a_risno Êestas associàções têm cê!sadÕ giandes prejuizos ao partido.
lluitôs camaràdas não dão importânciâ à vida associaliva das massas.

I)esDrezan estas colectiviCadês cúlturais e desDori:ivas e outras e nâô
consegrren ver que a elas estão ligados dezcnas c1e milhares de eleÍnendo pôvo, que recebem periódicamenie bô1etins, iri;;";õ;;;-;; ;;;;.participa ns.s assemblej.as e uma qrande parte parti;i;a nás suas reali
z acoês .

Apenas_para dar Lrm exenplo, no conce1ho de Sintra existem cerca de 70casas deêtas, entre clubes, co1êetividades, bândas, grupos desporti_'7os, etc., gue Lê.r no con:unrô ..ri:i de 6ô nil sócios,
uas.o reforçc dâ vjda asscciativa passa tambárn pela criaçào de coope_raiivâ§ -

6 - DE]']ÚNCIÃ sTsTEMÁTÍcÀ Dê.S JUNIÀS DE EREGIIESIA E CÁ}IARÀS:

Os Mandâtos Populâres s;c o Drog!.ama da solução operária para a crisepâra ôs bair:'os vilas e aldêias

Ao mesmô t.rmJro quê mobilizâmos as massâs
êadeax urôa enérgiea denuncia ílas ,Tlrítas

BM sêu torno, alevemô§ desen-
e Camaras.

oue promelêram os pêrtrdos da bur:guesia ilesde o CDS ao pxc"p
-Lê1çOêS DêrA as 

^uL.rrqJias 
lôcdis:

Pegar nos prôgraaâs qlle esses parti"dos traidcres apresentaram
-Ihes conta ponto Dor Dontô do que fizeram.

nas e

ê pedir
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Denunci.á-1os na basô dos factos-

É evldênte que nós sablemos que eles não iriam cumprir nada do que
promeLelam mas ê prêciso que digamos lsso às massas. que e6ses oportu
nistas são nelecedores do ódlo do Povo que apenas thei quiseram êaçaf
o volo, e que as Juntas e as Cámeras co]ltinuam a sêr ôrgàos de explo-
raçãô e ofrressão do Pc)l.o.

7 - AS ITÍULHERES SÂO À ÊORÇA PRINCIPÀÍ, NOS BÀIRROS PÔBRES:

Àg Í\ulheres são üina força real e declsiva na luta alos bairros. Elas
sentem mais rlo que ninguê:n a exploraçãô e o aumento dô custo de vi
da. São a fôrça princ1pal que devemca organizar nos protestos,
Nas oeupações eram as mulheres que se punhâm na frente e mobillza -
valt-a inaior pârtê dos homens para a luta. Na resistêncjia ãs desocu-
paçôes sao as mulheres que se póe igual!Írenle nas prinêiras filas,
quê ,nobilizam o Po1'ó nessa lnt,â,

Levar ã prática as dilectives a,Éo!tadas nas RÉrsoluçõês do Conitê den{ulherês do nosso I,artido nà Região de T.isboa,

8 . O PÀPEL DÀS CÉLULÀS DO PÀRTIDO

O Partido dirlge tôdô o nossô trabelho. Às cólulas de freguesia, os
comitês locais ílevem dirigir toda ê ncssa actividade nos 6airros,
tracara planos, utilizai bem as forÇas de que dispomos.

Dê uma forma geral, na nossa RegÍão, as cÉ1ü1as não i:êm diriqido este trabalho e o que ô tem caracterizâdo ê o espontaneÍsmo, o'espÍrii
to de g,.uDo. Cadã quadro, activisià e simpatizãnte tlabalha poi sil
Àssim ô nosso trabâlho não pode ser contínuado aen poderá se; conso

As nôssa9 célu1as .lê freguesla deven adquirir uma nova ênêrgia ê o-riêntarem a sua actividade para a EdificaÇão do -oârtido. Nôs balr-ro5,-tenos de luLar por dirrgtr as Comissóes de Moradoresr as Asso-
ciações de massas, estar ê.rr todos os órgãos das nassas.

Nas divêrsâs tarefas do trab.rlho popular, uiilizar correctanent.e os
nossos aderenles.

Desêncaalear uma viqcrosa c:atGpanhà de propaqan{ia contra a poIÍtica
reaceionária do Goveino.

À5 células de freguêsia Ceven alargar-se, recrutando os adeÍentes.

Dêvemos lutar Dor crganizâr as l.B1 freguesias do distrito êté ao
fim do ano.
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9 - cRrÀR À coMrssÃo pÀRÀ o rRABA.Lflo Nos BÀrRRos DÀ REGrÃo DE LÍsBoA

I criação de uÍla comissão, dirigida pelo comit6 Regional dê Llsboa,e uma meditla que 1rá tlar u& grande impuLso ao nosso trabalho neste
campo de 1utâ.

Esta Comlssão, através dê reunlões alargadas de activiEtas do trabatho cultura1, dos nossos camaradas nas Conissõês de Moradorês,etc.;podêrá cÍiar as condi-ções para que se faÇam trocas de ;;a;;iil;ü;;sê definam- orlentações especÍficas para á negião para cerLos aspec-tos do trabalho nos bairros, promoção cle encontros de colectivj-áa -des,-clubes do-dêsporto amailor, etó., unindo grande número GIe Àsso-
cIaÇoes democraticas.

VÍVÀ O MOVIMENTO PCPULAR !

vTvÀI4 os ÓRGÃos DA VoNTÀDE PoPULAR:

vlvÀ À REVoI,UÇÃo PRo],ETÁRIAI

vrvA o Povo:

VIVÀ A OFENSTVÀ POLÍTICA I

vrvA À r coNFERÊNCrA DA oRGÀNrzÀçÃo REGToNAL DE trsBoÀ:
vrve ô pcrp:


