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. Sem o LUTA pOPULÀR na Regiãc dê trisboa, ô Fartldo não podêrla têr cles
cldo, ter-se 11gado ãs massas e dlrigido as Êúas 1utas.

l. Logo desde a sua ÊaÍda' anLêÍj do 25 iê Âbri1, o LUIÀ PoPUIÀR seguiu a
vla de ser u$ propagandlsta, agj.tador e organizado, co1êcLivo e nas su_
as páglnas vioiran'rátratadas oá lotas que ás operárlos, as ôperárias e
todo o Povo travavamf de uma fôrma cada vez §.}s €rêscente. Dêsale sern -
pre ele sequiu a via ê desempenhou o pêpeI de órgão nafxlsta- lenlnista
para as amplas mas§as l1gado Íntimamentê ao sêu Ínovimento.

Nesse perÍodo, o jornal era disLribtlido sob as mais duras condições de
clandestlnldade e era alvo de cônstantes âtaquês e Persegurçoes Por pa!
te da PIDE e de ttodo o aparelho repressivo. Mas, nêm mesnÔ a§sim, ele
dêixou de fazer chegâr a poliLica do Movimento e de ajnPlia! a sua in--
f1uêncla êm largos áectoreÀ do 9ovo, cono é caso mais êvidente a sua Íí
iiÀi ilg"çá" . ál"t.iloição mào a mào às operárlas da Automálica e ã
greve dó úaterlal rláctríco que o Parlido, apesar das poucês força6 da
allura lôfLuenclou e dirlglu, cãbendo ao iornal úm lmportante papel nes
§a tarefa.

2. No dia 25 de t4aio de t9?4 o LUTÀ poPUiÀR apàtece cono iornal 1egal, de
folnatô difêrênte ê passa a ser imptesso nuÍna tipografia. Isto como
consequência da alteràção da sitlràção da Revolução portuguêsa, com o
9o1pe de 25 de Abril e as posslb.ilidades de tlabalho tegal .quê ê1e abr:iu,
e ainda dada a sua necesslàade para o MnpP fazêr chegêr a sua po1Ítica
às rnassas , poder dirlgt! giraides iutas e 119a1-se ao i:npetuoso movime4_
to operário e popular,
o LUTA poPüLÀR era a tribuna desse movinreoto e pelas suas págiinas o Mo

vimento cumprlu a suâ tarefà de ligar o Marraismo-Leninisno ao movlmento
revolucionáilo no nossô PâÍs. Foj áe1e que os operârlos e os trabâIha -
dôrês da TÀP, dos Ír,P, dos CIf, dâ CARRIS, os soldados e tüarinhêlros,êtc.
viram defendidas as suas grandes il]Las contra a exploração e o Estado
dos exploràiiores, e Íoi náIe qte eLes encôntràram a saida, o caminho a
segrrlr para a vltória. O LUTÀ POPULAR era e é o jornal das massas de ex
plorados, e fol nele que eleg encôntraram a 3Ídô, o camlnho a segulr
para a vitória, O t UTÃ POPULÀR era e é o jornal das massãs dle exPlora -
dos em luta.

3, À vênda niliLaôte dô jôrna1 passa a ser uúa Larêfa diária de todos os
quadros. Para um Partido alnda pequenô e com uma fraca orgênizacão, o
papel da vênda iiilitante fôi precioso. Era ãtravés de1a, ã porta das fá
bricâs. nos bairros populares, vllas ê .rldeias, e nos principais cenl
tros da cialaale. ê {ia agitaÇão de viva vozr que muilos côntactos foraÍh
eonsêgt1idôs. que multas fáÉricas começaraln á ser orqanizaCas. o gesto
simples da cômpra do jornal por um operárLo, liqava-o ao nosso Movlmên-
to. E1e começavâ por com!,rar e tomãva pêla prinelra vez contacto con a
nossa potitrãa, e_vê que_o nosso jcrnal, 

"oibatenAo a correntê das i1u-
sões, diz as verdades; à segunda iez, sentia gue o jornal não só dizla
as verdades, mês o educava, que falava dos próblemas cue the ilizi-am r:es
peito, da sua srtuação de êxploraalo e que um joría1 êra uma tribunâ a:
berta aos operarios, aos milhareg alê honens e mulhcles nas suas condi-
ções; à terceira vez. não só comprêva comô sentia neêessidaalê de o nos-
lrar aos seus camaradas de trabâ1ho e mesmo de co$pj.ar rôâis um ou .lois
para âqueles ccm quem tinhà mais cônfiançâ.

Fôi assim q'\re se coÍneçou a organizar a rede do jornal, e foi através de
Ia que a organizàçao dô Parlldô chegorr a muit-os locais. FoÍ dessa forma
que 6e rnontou o andaime num trCifÍclo em construção de que falava Lenide.
Poi dessa forma que se comêçou a organizar o Partidô, e foi pelas Lare_
fas ligadas ao jornal que graÊde parte dos caÍnaradas e das cêlu1as come
çaram a t.rabalhar pdra o Pdrircl,r. 'fo,los cstdrão 1erúrados cie s'rantas ve
zes sern conta vinham elenentos do Povo ter coenô§*:ô, enílLr,rnto vendiamos
o jornal, a dízer que querram 'cLabalhar para o Partido.
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À vénda mllitante, foi u1fla Es(rola ale Quadrôs na nossa Reqlão. À Escolê
ala preparaÇão de quailros prôpâgandlstas e agitadolês habituados ã diri-
qtràm-àe àê mass.á; a sscàla-<tá Quereri a Escola do combate intr:épido 'ienaz e persistente às (fa1sâs)ilusões criadas no seio do Povo. aos ini-
rnigos do Po'ro e aos seus fã1§os a-Ílgos '
Às massas hablLuaram_sê a conieee! a nossa polÍtica e a alêfender o seu
jornal. Neste perÍoâo, §em que a venda Ínilitantê era un dos aspectos
lrincipais do nosso trabalho, dado o âpolo que o Par:tido iê conquistah-
ào, aaàa a crescente influênc:-a que ia obtendo no sêio das massas, não
tinhan conLa os ataques r'ovi11_s por Fcda 3 contLã-revoluçáo, por todâ a

br:rguesia coÍr os social-Íasci!iL.rs a c'rhcç4, contrs hÓs. Erâm às prlsoe§
diá;ias, as provocaÇões, e foi nesse senl:ido que a venda milltante eólu-
cou os quadros no eépíreto dê iutar sem nunca vergar e ãs massas habi_
tuaran-ie a ver em nás aqueiesi que nào veroam.

o nosso iornal loi alvc le coltinuã a ser) dos ataque§ mais ferozês da
burguestá na inLensão de calar a ncssa voz. côrneçou coÍl a suspersão por
doi§ meses pêlc fasclsta SpÍecr1a. Depois as nultâs de 50 contos, 2 num
espaÇo de um mês. impostas pel-os côronéis-censores social-fâsclstas. as
peiséqurçõ"= * oi utãqu.= dàsesperarlos no 28 de Maiô. â pÍoibição no 25
de NoverÍllrô, o cerco económico, etc.
O Luta Populâr nunca deixôu dê sair e nê nossa FegiãÔ, nunca deixou de
ehegar às massas. gue mobili.zadas pe1ô Partidô para respostas firÍtês e
proÊtasr Ínftrigira& fortes itaehadaalas no poder burguês. As nassas acor-
iera* ""mpre a comprâr o jornêLl ê ê aPôjá-1o, foram ãs nossas sedes, ti
raÍan dô êeu ragro salãrio, tiraram dê Gua bôcâ palia impedir que a bur-
guesia obtivesse os seuE interto§, ê os ataques fÔr.atn derrotados ê vira
alos contra o inimiga,, o jornal educava os quadros e aÉ massa§ na respos
ta rãpida aos âtaques dô inimjgo.
O Partldo estava preparado pala vencer ôs atâques dos ini,migos, fossêm
e1ês quais fossem, e as rnastaí preparararn_se para defender o seu Parli_
do ê o seu jornal. Sêetôrês cada vez maiores das ,nassas tomaraln conheci
mento da noúsa polÍtica. êducarâ.m-se no l!ôsso jôrna1 e tomaram, sem sofr
bra de dúvi<las,_a barrlcadê dc, Marxi smô_Lenini ino-Maoí sro, da elassã
opeÍária. contra o revisionisxlôr contra n burguesia"

Um jornal comunista é uma triluna doai opeaár1os. Por isso, centenas dê
cêraas foram enviadas da nossã Fegião para a Fedacção. Multas dênúncias
nele fôrarn pubticâdas e o dia a.iiê ce fcmê, mlséria, desemPrego e luta
do nosso Povo aI foi hen caracterj.zada. Muitas vêzês o no§so jotnal 1an
Çou colectas e outràs folmas de apolo às qreves ôpêrárias, às lutas dos
povos i.rrãos, àos reCornados Lobres ê famÍl ias numa situaqão da mâis
profunda mi6éria, educando assam a classe no espírjto da solidariedâde
operária que deve unir todos cs explorados e oprirnlilôs.

A situação no nosso pals, a evolução da luta de-clâsses, e'a r'ápida e
lnpetuoia. Pâra côrrêsponder a eséa situaçào e às necessidades que e1a
irnpunha. foi com grandã entusiasmo gue na-Regj'ão de LisbÔa,foi receblda
a vltória do tuta Popular Diário, um jornal do Parlido para as lqassas
que, nas suas pâginai espêlhêsse os aconteeimantÔs que dia â alla se de-
áenrolavam, própáqandeasêe e alêfendesse as lutas operárias e do povo, e

continuasse a ser o Cifusor da nossa po1Íliaa, o educador do Partido ê
alas nassas, à altura do rápido desenvolvilnento da luta de classês, se-
guiodô a vla e a polÍtica que sempre o orieôtou.
contra este jornal se levantoll o renegado sanches, ao Prê+-ender trans -
forná-lô num órgão ao serviÇo da sua po1Ítica reaccronãrla e revisiÔíis
ta e trocassê a Fevolução pÀla conL:a-eevoiução socisI-fasí:ista. CÔnrr;
estê ior$al se levantoú ô ãisi.onlsta crespo. aô pretendêr liquidá-lo, e
sLlencjá-10 e, ao servrÇo do seu paLrão fasclsta, conseouir obter a vi
tória tão sonhada da burquesia Ce calar a voz dôs cofiunistas.



A estes al:a.llles do ininiiE.r jnternô respGndeu o I'artido nã Feciião com a
firReza dos conunistas, inLensifíca do a lúi;! cônLra osteii rênegados e
as suas lderi as reecc!onãr,ias e ânt--PartiCo, e peIà snlvaquarda e desen
volvirnênto da conguisl-a do jornê] diário: .,1 prôvá_1o está a 1út,1 gue na
Região se pr.oduzlu s.iirprae de íôrria i-ntensa, aquando da realizaÇao de
camqanhas de funCos, pare superilr as Ci f iculd.r.lcs êconónÍcas que, na so
ciêdade capitalistà, un jornal cl)münjstâ terá sen:pre,

À mobilização dos quà<1rôs e:r posterici mobili.zêÇão das massas, foi um
factor decisivô pa.a e vitôr:ia.lêssas c;1!rpanh.-rs. a.s joraadas de fundos
1ançadas pelo jornal, mostrararx sempi:e na lteqifo, c apoio e G carinho
que o jo!;ãl tinha das mêssas. ELas habiluaràí-se às nossas sistenáti -
cês jôrnad.as dê fundos e habituôraÍn_se a âbrir*nos as portâs, a tirarem
da sua boeâ pala susl,entarem ô jornal , qtie, cada \-rê z naj.s, compLeendlam
ser tambem seú.

8. o Luta popul-ar io1 e ê urn bar:ómetr:ó .1o eslado cla organização dla nossa
Rêgião e das nossas cé1ulas. os que pácavam e vendi.an o jornal, os que
alargavâm a rede, é porque -rr_r.Çivàm; r.r5 que não o faziâm e liquidavam
âssim o jornal, é porqr.:e nd_ l rdn' d, ai-i.

En Jürho de 19?b saiú da DirccçJo Ct . nt,io zonir FJrl r1.rrx umd importan-
te dlrêct.lva, a Circular em 17 pontos "l-ízer do Luta Popular diário uÍl
jornal para as amplas massâs trabefhàdoras'', que foi ürn a0arco impoÍtan-
te na vida do jor.nal na ReqiJo. A Cir,rufâr, qlre deflnia a importânciada
crjação dun-r r€dc çóJidà eÃluIo a c_lLid; s Iic-â1 rzdção r' o inrpÊoi]" dÀs
divrdâs po): parte drs orodnrz içocs r .1 slra r.sFonsàhi Li.lade no trabalhO;
a criàção de suir-rêdcs; e def i.nir.i que o I'Lula Populal" ê o espelhô de
cada cÊlula.
Essa Circular, foi uría alevanca para o seu desênvolvimentc ê para ô fu
turô trabaLho do Par.tido nà Fegião, neste campo do jorna1, e um instru_
inento importantê na luta contra a iinhê .1ê b,.1rquesia, a linha da capitu
lação e da liquidação cro lornel.

9. Em Dezembro, vésperas do flistarLieo Ccngressô .1a Fuhdação do Partidôr saÍ
raln as rr?eses Sobre ê lmprensa do Pârtjdô" dô camaraala Soarês Lobo.E6sas
têses, e a sua aprovaqão nc Congressô, assumêin ua't pàpel clecisivo para a
Imprensa do Pôrtido. Muda, ê atitüdê dô Pàrtj.dc face ao jorral, eis o
que as Íeses nos apontaram. E ô pêÍtir daqui, ã vol.ta desta questão.
que â luta entre es Ui]a.s linhês se centra.

A OFENSTVA DO PARTTDO E A rUTA pEtA ALTERAçÂO
DA ATITUDE DO PARTIDO FACE AO JORNAT

10. Corn o Côngresso de Dezembro a tárêfâ ceitrêl do MRPP (fundar o Partido)
estâva cumpridà. À s.rquir ao Congresso, a po1ítica, a oiientaÇão que
ele aponta 6 a cfensiwa Política e a Edificação de um correctô, fortê ê
coeso Pârtido Cofi,.un.ista. No ftês.le Ja.êirôi o primeÍro ê1o da Ofensiva.
animado pelo ConEresso ê nrobiliz"ldo para a aplicação das "Têses", a ba
talha central que c, Pârtidô travou, fôi a Báta1ha da sa1vagllarda,, conso
lidaÇão ê,dêsêllvô.Ivifiênliô do scu ríais pr.ecíaso instrur.ento, o "Lüta Po_
pular", pàÍticnlarinente a Batalha da "Carmpanha l"undos do Povo para o
Jornâl ala Verdade". Dô desfedho dêsia prjmeira batélha. do sêu êxito ou
da sua ilêrrota, alependia a mobllizâgão. o .inirno. as peÍspectivas e o en
tuslasno pâra ô cumpr:ihentó Lle to.las as tarÊfas pô1íticas, ÍdcôIôgieàse
de organização ligadas à oÍêrrsiva e ã rarÍrcaçào do Paltido.



4

o objeetivo dos BoC contos para a Região de LisbÔa, foi um obiectivoÉê11
dúv1áa, avançado. que necessitou, para ser alcanÇado, de um forte queer
dê tôalos os óamaradas, de uma inier.rra ioobilj'zaÇão de tÔdas as forças, de

um cuidadc pl-eneamenlo dê todo o lrabalhÔ, enfin, de um corÍecto estilo
de PartÍdo, e Llu)tou tôdâ a Ôrganizêção RegiÔrlal paÍa a frênte'

Aô atingir e ultrapassar, na noite dê 31 dê Janelro, os 800 contas pãra
o jôrna1, lesultado de um gran(]e esfo!ço de pr.opaqanrla alo Congresso, de
mobi tizaçào, dê orqanlzàÇâo e Llê inr.ensa lutd, 4 Peqião dc Ljsbôê êlcdn
çou u'na éxcelente vrtôriá, que tiarcarla todã a actitidade futura do Pa;
ildô, pois abriü o caminho pâra o avanço'
Ía1 .como foÍ analtaâclo na .Ir Reuni-áo do comité Regtonal dê Llsboa. ê vi
tória da C.lmpâhha de "l'undos do tovo parà o -iornaÍ dã v^rdade" foi pos:
sÍvê1, âc.lma oe ludo, dada â justezâ da llnhê polÍi:ica .1o nosso Partldo
e o apoio que gr:anjeou nó seio das massas, mas também devido ã inlensa
mobili.zêçãô e voniado da base do Partidô, gue fôl quem, ho crue dlz res-
peito aô cufiprinento dos ôbjectrivos, a qrande obreira c1a vÍtória; a o-
portuna realização da 1 Fe'.rnião dc QuadÍos Iljriqentes da Região .. para
dãr !ún aômbatê de morte á 11nha que visava desvial os objectivos da Canr
panha e impedir. o seu cilftprimento e empolqou todo o paltldo para o ar=
ranque frnô1 p.lra atinqi!: os B0C contosi no aparecimento Je ún grande
númcro de -xeÍpic,s d'ldn-d.lô; r; '-rião; r. .,1n'id ,, r srLicipriào êctiva
dos di-r j gentê!] na Campanha.

Mas, a Ofênsivê do Partido, na ilu"1f a caúpãnia se integrou, é contra aI
guén dentro do Paratido. Ào .leslErtata a energia e a vontadê dos quadrosl
a Campanhâ .lesDertou tambérn o ódio da bsrqueslâ j.nfiltrada no partido.
À intensa luta que se travcu entr:e as duas linhas a iespell:o da Campa-
nha {como a diriglr, o sÊu plêneament.o, a ÍrobilizÀÇãô dos guadios.etc.)
que enã, afinal. dê contas em torno de que Pêrtido edj.ficar, levôu -Âo
desmascaramêntô e ao comol,êto isolemento da oportunista 'feresô, fiê1 se
guidôra do cj.Í,ii1t'rista Crespo. Ccno responsãvel directa pela Campanha, eã
ta oportunisia ÍJrocu!'gu sabctá-lâ por to.iâs ês fcrmas e Íeitios,

Durante a CaftFanha Fundos do !ôvo para o Jornal da Verdade, e1a lêvelou
todo c: ódio gue voia ao P.1]:t'ido e à classe operária. Aqul, ela procurôu
impor a sLra corcepção reacicnárià e burguesa de Partidor abanclonar o Par
tjào rem direcçáo; não mabilrzar / .lesparrdr a eneraia das nascasdê den-
tro e de forar abandalhar í:ômol êtamente o trabà1ho e deixar tudo ao aca
so; opôr-sc à oÍcns:va, ,o .ll.no c aos oLjccrivos; aoloc4r êciÍa de to:
do e de todos, aci$a dos interesses do partido ê dc Povo, ôs seus mes-
quinhos interesses pessoais; scrvrr-se de todos os ardis para fu.rir ao
control"o do Partido, tal foi.- fôrí,a cbmo estê (,portunastá prôcurou sa_
bota! a Cafipanha e a OfensivJ. Clero esLá,qlre ào levantar_sê ooDtrâ o
Parti(lô" o Congresso e a suà fLnha, ao têntar fazer prevalêcer ôs seus
pontos de vlsta reaccionários, a oportunista Tcresa ficôu completa.ttente
desmascarada e isolada aôs olhos .1o Paftldo. o desmascaramento, isola-
mento e posterlor expulsào da,Jl,crtunista Teresa, foi, por isgo, outla
grênde e excelente vitóriê do Congresso, das Teses Sobre a Ímprensa do
ParLido,da linha qeral e da Carnpanha de Fünc1os dô Povo para o Jornà1 da
Verdade na Regiãô de Lisbca,
A vitóiia da Canpanha dos 800 contos aleu o primêi.ro passô Para a Ofensi
va Politica ê paía a Edificaçãc do Partido, e animo!-o palia ob{:er novos
e maiorês êxitos.

11. Nê sua TI Reuniãor e pela prineira Vez na histór.je da Peqião, ô Comité
Regi-onal aprovoLr o plàno Ànual pôra a ofensiva politlca a1o Pa]]iido. Ne§
sê Plano, :plicando às conriíções concretas .la nôssa Reqião as fêses So_
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bre a Imprensa do Partido, ô Comité Regional fixou os objeclivos do pa-
gamento lnteqÍa1 de 3.000 jornais at6 Maio. Iiot em torno destes dois o-
bjectivos principais que a lula se tem vinílo a travar, pê14 edificação
do,iornal,
À partiÍ daÍ, no fundamental, a luta travou_sê entre a linha que paga o
jornãI atê ao últifio tostão (por vezes côm fundos) e lula pela sua ven
da e aumento da realê, e a linhâ que d.esprezâ o jôrna1, o Partidô e as
massas, não as'oÍganiza, .não thes leva a polÍtica do Par:tido ê lrocura
por lodas as formas que o ataqüe externo da burguesia consiqa silenclar
a voz dos colnuhistas.

12. À medlda que a luta ale classes se àgualiza na soeiealadê, o cerco económi
co da burguesla ao Luta Popular apertâ-sê. Esse ataque em grande escala
conjugado cottl o âtaque conduzido pelo inimigo interno, conduzlram o Ór-
gão Cêntral do Paitido a uma dificÍ1i.ma situaÇão ê levoü o Partido a
ãuspendêr a sua publicação diâriâ . a passá-Iô a sêmán41. Essa medida ,
resultante da vitóÍia dá Campanha de fundos e da êpllcaÇão das Teses, õ
absôlüaanente justa e correcta e têm_se rêvelâaio a única capaz de for-
jar as condlções para a criação de um sólido e forte jornal diário. A

Éassag"rn do jornaJ a semanário e a IuLa pela crr açào das condiçôes eco-
nónicas e maíeriars para r êua trràoem diãria pclá nartido, isÉo ê, o
1ançdr do contra-ataque pelo jorndl diário, êbriu na nossa rreqião um n9
vo pcrÍodo dd luta eÍ torno dd aplicação das TÊses e pela salvàquarila ,
consôlidação e fortalecj-mento dô nais importante instrumentô do Partldo,
o Luta Populâr.
No sentido de rêsponaler à nova situação criada ê dê cumptlr os objêcti-
vos fixados no planô Anuà1, procealeü o Dêpartâmento dô Lutâ Populat da
Região de Lisbôâ à distribuição dê 2.600 jornais pela rede, realizada dg
pois de um amplo inquórito, ê de acordô com as condicões dê cada olgãni
zação, e ao Iançamento (que se intensificou de forma decisjva na prepa-
raÇão desta Conferência) da Canpanha do Paqa$ento Intêgral e dos 3.000
Jornais âtá Maio e do seu Boletim.

13. Uma vez mais, no que toca às tárefas para côm o ói:gão Central , a ofensi
va ob Leve a vitórla. À Regi.ão de tísboa cumpríu o objêctivo do pagameo:
to lntegrêl do jornal semanal, e ultrapassôu o objectivo dos 3.000 joi-
nals atê Maio, distribuidos em 241 pontôs, alos quàis ::e são fábr1càs
que vendem 358 dos 3,047 jolnais da negião.
À c1âssê operária cumpriu o seu papel de força motriz e dirigênte desta
campanhã. De fêct-o, fô].am as Grandes Iiábricas, as células do partj.do nas
erLpresas, quêm logo se colocou à cabeça do pagamento intêgral (TLP, CP,
OGHÂ, CTTI TAP' MÀRCONI ' BÀTISTÀ RÜSSO, ENMAL, DATSUN, ÀUTOMÃTICÀ, UTIC,
PETROQUÍMICÀ, DIÀtAp, METRO, IN?ENTO, EUROFTL, CEL-CAr, etc.), do papel
da vênda militante ( onde foi exenplo a cé1uta da Cp) e da organização
dÀ distrÍbuição e venda dos jornaiÊ, e consecutivo alariqamento da iede
e âumento do quaítitativo distribuÍdo.
No fundamental, o conjunto dô partido compreendeu e assjmilou a irôpol -
tâncla do Órgão Central e tem-se mobilizado para o cumprimento das Tê-
sês.
À vj"t6rla obtidâ, não pode ser estranho o facto de, neste pêrÍodo, um
granale núnêro de Lutas nas ernpresas |erên sido espelhadas no jornal, o
que corresponde à importãneia ( no entanto, ainda insuficiênte) quê se
tem aladc à questão da correspondência, o que reve'la, junto com o cumpri
menCo dos objectivos, um passo em frente na alteração da atitude do par
tido face ao jornal.
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14" Ãpesar do Bà1anço dos últiÍn()s:reses ser positivo, o certo ô que a linha
butguesa nao clegarÍou nem alêixou nunca de lanÇi1r os scus ataouês ccntra
a Carnpanha, contra o Ôrqão Cen Eral do pêrlido. Nr:m todês as organlzaóes
cumprlram com o paqamentô inteqaal. Sendo gue esta linhâ? desp::eza as
tarefàs do tul,â Pôpula::, que não o vencle Írilit-airtenênte, quê não organl
za a rede e não arranja no\.os assinantês. isto é, que pretênde l1quÍdai
o Luta Popular, embcra essn 1:r,ha não tenha o aporo senão de uma mino-
ria dêntro do Particlo, eIr tem ^riado situaÇões dificeís dadês as condi
çàes quc ê DurgJcsra lmpôe de p.a,'lcnto do jornal, Enbora ã Região náô
Lenha dívidas para com o Lurd Pôprldr sê,randl, o pagamento não corres-
polde ao pagaírento lntesral de todas as orqanizaê;ãã;Têiãõ:;ã-;ã;õfãTã6
ddinheiro dê fundos que a linha que que, ergueiõ ,ornal entrega, e
alnda à-lealizàçào da r campanha áe Fundos para o Lúta popular Àêmana1
na Regiao de Lisboà, quê fôi importante paÍa o cumprlnênto dos oblecti-

o faclo de um grande número de orqanizações pêgarem o jôana1 com.fundos
e terem imposto a vitóriã da Campanha. áe.rnonstra qlre, neste campo, a
ôfensiva do Partido e e linh3 ger.11 revolucionária pr:oLetãria. têIll nais
força e está iiispôsta a continuat a .lerrctar a tinhà clo revisionismo,da
capltulaçãô face aos ôbjêctivos e da l:iquidaçãô do jôrna].
Por out'ro iado, alquns cêmara.las eiíbora \rendam todos os iornais não cun
pren com o prazo de 2a. fêir:a até ãs 24 hcras Dara pagar o jornal,o rJue]
vistô ele tàr de se:: paqo dntEcipadamente à trioíraiia, conÀtitue um
crime qúê vÍsa inpêdir o jornal de sair e de cheqar às massas levando -
- Lhcs r lxrlit r cJ .to P3rLi.lo.
De referlr, â-indaf que num grande númei:o de locais de passaqem e concên
tração de nassas, e nà naioLia dos mercados ao sábac'lo,_não êe realiza -
aínda a venda militànle, o c]ue. de futurô, terã de ser àltêrado de for-
ma ê rêalizâr uma mais ampla divulgação do jornal.
Nalguns 1ocâis, a Campanha Cos Àssiüantcs e da RegularizaÇào da Dj-stri-
buição tio Luta Pcpulê; a +Jodos eles. ainda oão foí tevada'até ao fim.

Contiíuou a haver ua bôm r!úmercJ de fábrlcas e outros locais onale a nos
sa rede arnda não chega, qile {jem de se fazer Lun esforço de toalc o partl
alo para coklatar 6ssa insuficiência.

15. Às u.itó!_ias que a nossd Região obteve antes ê depois alo Congresso d..t !\in
dagáo do Partido neste campc, nomeaaiamente os 800 contos e o pagamento-
integral de 3.000 lornais ató à l Conferência da OrganrzaÇão FegionalaleLisboa, constituem,sem düvid.r, o priÍreiro passo na alteraçào da atitude
do Partido face ilo iornal.
Não podêmôs, nem alevemos, coDLudo, esquecer que as vj.tóriâs alcançadas
não poderãc flcar pol. aqut. :{ào portemós, sDb pena de sabotarmos a ôfen-
siva do Par:tido, descansar à sombra dos 1ôuros conouisLados. À 1utâ í1ê-
ve-se, antes pelo contrário, irtensificar, de fo::m: a que todo o parti-
do estejd em condições e se gãlvanizê para cont.i nuar ô cômbate pelo I_{rta
Popular d1áric' e pálo cump::imento dos ãbjectivos fixados para a Êegião
até ao fim do éLno.

I
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coNTrNtAR A pERStSTtR NA APL|CAçÃO

DAs TESES SOBRE A IMPRENSA DO PARNDO

. Após A rcoNFERÊNctA DA oRGANIzAçÂo
REGIONAI. DE LISBCIA

16. Dêpois das vitórlas alcançadas pela or:ganizaÇão Rêgional de Lisboa dês-
de o Congresso atê ã aLturâ dêsta Conferôncia, deve-sê continuar a tra-
var a batalha pâra pêrsÍsLir na âp1icação e cumprlmentc, alas Têsêsra fim
dê se obterém novas vitóÍias.
todo o Partidô tem de compreender que a luta pel-a defesa, salvaguârda .
êonsolidaçáo e alesenvolvimênto da lmprensa Cornlmistà, existlraá sêrflpre
ênquantô ex].stirem classês. O inimlgo Lêce um plano quê visa si1êncÍar
a nossa voz. Para a1ém do intenso cerco económico, ô facto dô Luta Popu
lartêr sido colocado em tribunâl. siqnifica que ê luta sê vâi agudizar
ao êxtrêmo. Nêssê sentido devenos ter sempre presêntê que à luta pelo
jorrtal é uma batalha polÍtica entre as íluas classes, as iluas vias e os
dois canlnhos. Àô Part.ido compete preparar-se para os novos Àtagues eÍD-
bllizar-se ê mobilizar as massas pêra obtêr a witória do proletariado so
bre a burques i à,
À experiância da nossa Recrião nos últjnos cinco mêses, deftonstra que o
Pàrtido está em condrçôes de, na actual fase, obtêr a vitória no contra
-atâque pêlo jornaJ dÍárro. o êixo do nosso trahalho, a orientaÇào por:
quê nos temos quê guiar é a i.êcônqu.isLa dô tuta Populêr diárto numa base
mais só1idê, necêssidade fundanental para a RevoluÇão no nosso PaÍs.
À leconquista do jornal diário, ser:á uma vitória da ofensivê do Partido,
da âp1icação das Têses Sobr.e a lmprehsa do Partido, ê tra nossa Região
consubstância- se em levar até ao f irn ê modificâÇãó da atitude do Parti-
do face ao jornal , e no êxito .la Ca,'npanhà .lo. 5. 00!_jgMi§__egle-3_-
conquista dó Luta PopuLar ôiáiio

17. os 5.000 joxnais intêqralmente pàqos atê êo fin do ano, objêctivo í1xa-
do no Plano Ànual para à Reqião, só porterá ser alcânçado mediantê ê a-
plicaçaô dãs Têses.

1--o jornat só poderá criar prôfundas raizes no seio do Povô, a .suâ vettda
só poderá aumêntar, a rede crescer, o jornal diário ser rêconguÍstado..
pêrsistÍndo na via dê levaÍ o jolnal ãs tutas ,ta Região, persistlÍ no
seu carácter.de jornal para as nassas, reflectindo nas suas páqinas â
sua vida ê a suà 1l1ta, Nê nossa pegião, qrandes conbates se avizinham .
É a lutâ por contÍâtaÇões colêc-tiv;s cle irabalho, a -Iutâ contra o re-
gresso alos patrões, â luta contra o desemprêqo, a foÍne e a miséri"a, a
luta côntra as desocupações ale casas, a luta contra a repressão inilitâ-
rista nos quartéis, a luta côntra o ênsino dâ.burguesia, enfin, ê luta
contra as mêdidas anti-operárias e ànti-populares. os 5.000 jornais e a
reconquista do Luta Pôpu]ar diár:Ío não sêrão alcançâdos sem que o jco'flal
seja a tribuna, a voz de t'odas essas 1utês, da classe operária ê do trDlro.

Àssune assim. rma qrande iÍtportãncia, uma tarêfa a trêtâr todôg ôs d1ãs
a eleição ou nomeação de um corr:êspondentê em todas e cada uma das fá-
bri.cas; 1oca1 de tiabalho, bairrô, vílas ou aldeias, escolas ou quartéls,
da Rêgião de Llsboa,do correspondente do "IÀta Popula.r", dÍscutir nas cé-
lu1as o lrâba1hô dêsenvolvido por essês corrêspondentes e analisar, nre-
thorar a qualldade das suas notícias e p1Ânêar ü& tlabalho. Que nenhuma
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luta deixe de ser ,Ioticiadar propaqandeada ' apoiada ê defendida pe1ô Lu_
ta Populâr, para quê e1e contrnue a set o órg;o irlarxista-leninista Pâla
as amplas fiassas, e parã a vj.tória do conLra-ataque.

2- Como jornal semana.'1, e para atingir a venda c1ôs 5.000 joÍnais, todas
as nos;as organizações dêr.'em dar uma importância mais culdada à questão
da venda militante. O Lnta popular semàna1 exiqe ê permite uma mêLlsr or
ganização dessê triabalfio ê â §ua regulârj.zação:

-_ Destacar os camaradas para prôcederêln à realização de bancas
fixas en todos os prlncipais lôcàis de passagem ê concentra-
ção ale massas, e aos sábados cie manhã êm todcs cs mercados da
Regiâô.

__ Ir venalêr, sem falta, o Lutâ Popular para a porta das fábri -
cas onale ainda não temos orqanizaÇão nem rede'

-_ vênder ô jôrnal mj-litanlêmente nas freguesias ondê ainda não
ternos orgêni zê( -",ô'

_- Concêntra! fo!Ças na vendê militante nas fábrÍcas e ernpresas
em 1uta.

-- Dar um coúbate de nêrte à linha que despr.eza o Í,uta popular e
a sua vendà niil.ieanls, ê gaLantir a chêgada regular alo jornal
ê camadars cada ve3 nrais amplas do pÔvo.

3- À Campanha dôÊ 5.000 jornais para a reconquista dô Lútê Popular diáriô
ten de dedicar una parte inportênte dos seus esforços ã quêsl:ãô da dis_
trlbuiÇão e da rede do lornal, Sem .fia rêale, capaz de escoar rápi.da e
eficâzmente um qrand. número de jornaÍs, o Luta Pôpu1ar <liário não terá
a base sô11a]â de que necesi;ita. À1ontâr, ampliar e consolidar êssa rede
ô uma tarêfa de todo o Partrido.
Pala isso, torna_sê necessário desencadêar \rma Campanha do aumento dâ
rede dê jornais êm cada cé1ula. os cêrnarâdas devern estudar a fôrma .iêê:r
ranjar novos assinantes Co jórnê1, vender nilitante(iente o jornai, ex_-
plorãr todas as possibllidades r1e aumenLar âs suas vendas e o númêrô de
jornais que recebem.
0 cresclnento do partido, ô movifienLo de adesão e a criação de um qraD_
de nümero de novas cóIülas, a sua ofensiva ê a sua cadâ vez naior influ
ência e enraizamento nas mãssas dâ Pegiã., criàram a.g condicões e cohtf
nuarão â ctiá-Ias para que a novê redé chegue a rnais pontos; particula;
nente a novas fãbrícas. A nossa tarefa, o nossô ohjêctivo deve ser con_
sêguir IOO Eôvos pontos de distribuiçáô do jornal até ao fift do anô.
Todas as nossas ôrganizações devem tratar de conseguir garantir a chega
dâ rêgular e sistemâtica, de ur jornal parâ cada aderente- Lioar dêsta
forma o Luta Popular âo Moviríeôto de Àdesão na Regiãa.

4- À luta da câmpanha dos 5,QOO iornais para a reconquista do Lutâ Popu -
lar dr"ário, vai continuar a cêl1trar-se na questão do paqâmento intellral
O jornal é para ser pago i nle.Íralftente ê os objectivÔs para serern clln-
pridos. 'todàs as orqenizicies dêver fazêr o seu h'rlrnÇo, lutar por pêqar
todas as div.idâs que ecrrrr,larar, e acLr"a íle tualo, nâo devem descanÇarrEn
só momento nô ccmbàte implacávei ãs idelas e eoncepções reaccronárias,
câpitulãcloni.stas e liquj.dacionista§, nãc paqam o iornal dêsmascara-Ias
e 1so1á_Ias e tiquid:i-jas. Poílen!ôs e dêr'erqos intensiflcar de forma rlêci
siva a luta pelo paqamento lnteqral. Nem um Losião de divida ao iornal,
ta1 é ô espírit-ô q\ie noB dêvc' ârimar
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18. Numa palavra, quanto ã questão da ofênsiva do Partido na Região, na edif
flcação do Luta Popular, ã apticação das Teses §obre a rnprênsa do Par
tldo, a aplicação do Planô Ànua1 resume-se e "Àltelal a atitudê do Par
tído face ao jórnal, e ul+-imar ê preparar tualo para a obtensáo <ta vit§
riô de um forte e consolidado jornat diário marxlsLa- Iêninista para a§
amplas nassas,

Quê toda a Reglão de tlsboa se una parâ pêrsistir no contxa ataque PêIo
Luta Popular diár I o.


