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NuEa vôsta área e conpreendendô a partê nortê do Distrlto dê
LiEboa, §ituàm-§e os oito concelhos que no essencial concêntram ês
zonas rurais da nossa Orgãnização RêgionaI.

Àrruda dos Vi,nhos, Sobral dê Monte Agraço, Alenquer , Àzasúuja,
Mafra, Torres Vealras, tourinhâ e Cadaval reprãsentam uln territôrio-quê
abrangê cerca de 1700 dos 22762xn2 do Distriu) dê Lisboa ê onde se encontran apênas 190.000 dos l.568.000habitêntês que constltuen a popula:
ção distrltêI. En ternos de proporçâo temos que 628 da área áo'óiiiiito Eáo habitados âpênas poY. L2t4* da sua população.

Do§ l-90.000 hâbltantes radicados nos oito concêlhos do norte ruúagrande parte dedÍca-se ao trabalhô rural cono únicô melo de subslsaãn-
c-lâ.

Aqui onde o predomínio da pêquena e rnédia propriedade reEsaltê!!o conjunto do Disttito e a vinha constitr.rl a cultuia prl"nclpal exls
tem ainda algunas zonas de grande propri.edade, particulannenie ac, qr<i
tremo nortê do Distrito, em êertas partês alo concelho da Lourinhãêdo
Cadaval e taÍnbém, embo.ra em número mals reduztdo em Torres VedEas e
tamb6n ero Àzambuja.

Às dlflcels e duras condições de vlda das massas canponesas ale-têrnlnaram que-uma rêaluzlda parte depois de proletêrizada -pelo slste
ma de er.ploração a que são sujêitas peta cLasse dos grandes' aqrá.rioãe camponesês ricos, procurasse nô trabêIho das escassas fábrlcás exlstentes nos concê1hos camponeses e às vezes noutros mais distantes, co-
rno ern VIIa Franca, ên Lisboa, en sintra e Cascais a solução paracà sãus problemas económicos.

. Por sua vez. os sa1ários dê-_misérla que thesrsão pagos pel-os ca-pl-tallstas donos daê fábricas e não raro pfoprletários- itá lalifúnllosconslderavêls, vão forçar estes operárlos_a Àanterem-se anarrados aotrabalho da terra, que em pequeoas parcelas axrenalaalag ou de sua oer-
tença lhes val dando posslbili.dâdes de subslstência.

Esta situação exlstênte nos campos do norte do Distrito irá de-terminar ' particularldadês na forma de organizar e dirjgit os cafiIttne-ses, que se traduzem no papel lmpoltante que as fábricas ocupam Íe5tesconcêlh.)s -

Se acrêscentarnos guê às massas camponesas nêstes concefhos se
encontran, cono taLvez etn nenhu.Í outro ponto do DistrÍto sujeltas - peso
dos Impostos-a que as nao alelxam esqapar aà estruturas do aparelh; ír.ê
estaclo burgues quê aqui âssunen o aspêcto du$a j"nfêrna-I nalha feita dosfiscais, ilas comissões liquidatárias, das câmaras, dos polÍclas e ca-clquês 1ocôÍs. Íacilnente comprecndêremos que a situaçãõ para os can-poneses se agravou, e que a rniséria é o que os sr.rcessivos- governos sempre thes destinaran,

_ De6de a ausência do cxédito agrÍcola, ou da sua concessão em col
d1ções lnsuportáveis, âs pesadas reádas êxtolquldas, . pui"""á"-í"iãã
preços nao conpensaclores a gue sê vôm obrigados a entregar os geu$ pro
dutos a uma rede dê internedlários aça&barãadores e espáculadores 

"q-uãthes lêvaÍ o ÍesulLaalo do seu intensó trabalho, até ao; problenas ;e-
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lacionados com a habitaÇáo, con a saúale e a higiene, com a água ê a e-
lectrlcidade, e as más condições de vida que en suna enfrentam,é todo
um vasto ê cômplexo conjunto de proJlemas que os camponeses pobres do
nossô Distrltô sentem no seu dl-a <r dia de trabalho, e quê faz alelês,
neste momento umà força rêai e necessária cle ser al.iada ã Revolução,
na quaf sãô susceptivéls de ver a srra solução. conscj.enles que se en-
contram ale que nada podem esperãr dcs governos aia búrguês1a.

It lt IEAIaNCO IDO BSOSSO TR.AlEAlLmo
nüCIs cnM.pos ruo rDlÍsrlR.[]ro

, No perlodo anterior à Organização Distrltal do partidô urn gran-
ale número de erros, desviôs e atropeios à llnha polÍtÍca vleran à cu1nlnar nuÍir complêto abandono destes concê]hos, fazendo o part.ido sofráal un rêcuô inoportante.

Estes concêlhos foram encarados como uma forna ale êscoar jor -nal§, como un mêiô para se aümêntai as recolhas de fundos, e comã 1o-êais.de passelo para eertôs responsaveis dessa altura. À aplicação&ssa llnha -erraala produzlg, marcas profunalas nos quaclros tocais, o "Ee tã
vou ao afastamento de um certo número de camarádas e criou ulla siLua:
ção diftcil ê de certa manêira grave para o tlabalho futuÍo,

_ .. -E! Setenbro, após o estabetecinênto do método de Oiganizaçâo DisLrital do Partido, foi iêalizado um esforço qlanalê nô seáttdo áe or9ãnizar os concêlhos canponêses, sendo que ianrbém at se vierân a cometeiêrros, que quanto ao funilarnental consistiram nufla incomprêensâo pro-
funda dos m6todos, do estilo e do xitmo de trabalho a aáootar neslesconcelhos, nâ iranifesta dlferençâ existentê entre a cldade e os càÍr-pos, nos diversos e especificos aspectos relacionaalôs con êste trabalho e necessarlos de her em contd na oroaniz.:çi,o.

Cono notà a rêaiçar no balanço dêsta fase do trabalho.cumpre reqlslar o grande esforçó desenvolvido nâs elejçócs para as AúLarquias-local§,.nos concelhos carnponeses. Dos oito coácelhàs, apresentou c nceso Partjdo, 'lstas êÍi ci:tco deles, só náo c Ídzendo no àobral, na Lo[rinhã e no Cadavà1. o facto de terÍnos apresêntadô estas ililá" q". à:brênqiam 793 da populaÇão dos í.oncelhos canponescs, const.itLliu só porsi uma vltória 'importêntê, àcrêscicla no entãnto na sua dimensão pàIolntenso trabalho ile propaganda e agitação, consêguldo coÍn c alestaca _

mênto para estas zonas, de brIgadâs de pÍopagaída que aealizanalo irm
grande número ale sessões de esclareciíentô nas a1ôei.as ê ?i.1ãs destes
concê1hos, lêvou a politica dô nosso Partido a um vasto sector alasmas

. sas, consêguindo em conjugaÇão de êsforÇos eom os quadros locais faã;
um trqbalho intenso Ilessê per:íodo, trabalho que vei.o a ter a sue ex-
pressaorquantô ao apoio adqui ri do, navotação, que constituiu para a nos
sâ polÍtlca e paÍa o nosso partj.do, ,-,na i.pcritante vrtória.

Este perlodo foi rico de ensinar0entog e Íêpresentê rrma etapa d.e
realcê no nosso trafralhô nos campos. provcu que os êxitos alcançados
derivam dlrectamente da linhâ aplicada,que foi a ale nos LransfeÍlrno:j
para o campo, de nos liqarmôs às massas, de lnqüitirnoà dôs seus p!o'
blemas e aprêsêntar-1hes soluções,

Dêinonstrou, no fim dê contas, esse trabaiho, que nôs canpos dc
Distrlto o nosso Partialo tanb6n ten apoio, e q!ê é possivel e necessá



r1c organl?iar, ccnsÔ1i.daj' ê deiilil!Ül'r''rl o i)cÍleo tÍabô-lirÔ'

Provaainda,aexpexi.]nc]aadq.rjI1J..,(]!1L.1.,5lr.rndrosderjtaeados
par.t ô ca:npo o.io poCcm A'='n"ài"t': ' t'" t..''''' Jrt' i( nlo se ligdrêm

à vida. acs prcblcmas e â r;;;-à;; rras:;a::i ilos camp')s' ê que se o fize

i"*-ãi."rnç..tào ;r".s nô snu ttah'lh''

se ateniiêr$o:i às nat'-lriris lnsu!1 :r ên'l': :.1-11l('"ld"'les 
pró!'!ias

dum partldo cômo o nôssa, aã_ãesenrroLvinrento desigual da p::odução eda

lúta de clasges entfe os ""i"áin"r caÍlponeses e c9 Íestantes"r queveÍr

à"à:.:;r;il;-;;'' i"àianã1. "i-tà'ra' 'li':slq':al .desenvol vimento 
'Lo 

Par-

tldo no Distrlto, n" ",,otr:ààu 
-ãt- 

án;'r izar a lusteza e necessidade da

adopção da tâctica de "orl"u"ir:"i- 
r"içat nos sáis concelhos prlncipais

da nossa org.rnLZ.rçdo nt'n'torti, ve:'iEit:re'aos qLre eml'ord Ôc erros cone

rido§ após seteribro t.,.lh"r';;;u;j;;iáà-'* i"(:io imPortantê coft sran'le

;à;;";";;r;-;ã.oo qr. 
"or,.á*á" 

to .,on*po' eles Dão côostituiraí no en

tanto o conjunto a.u .,ro"."'líá 
- 
ãátài'inátut' a situação presente dotp§

sc txabalhc nÔ5 câ1l1pos do Distrilc'

Siiui,Çdo cisd, run ã-._o jsivel e iÍ!t'r'cso '!1 
l 'j'ar' esLrndo n4sCe

mon.enLo criad.l: ;r: con.iqots_njni-as Paie qLJê um cor_jurr_o de medidas

;;;-i;;ar;; ;o sentldo "dJ q'ri' t-'mt'êm ai á nosso trabâlho f 1orêsça '

Aquilo que a experiência nos r'rostla r deve ser êdanLado aos mélo

dos a eflprêgar ale futuro. "riiúarnar e vlvcr !1o campc revelou-s: g-():11

cãc rnprêsclndlvel paia qt't:--u tto*no" qrladr'os coosig'rm ligar-se âsmaÉ

li. e qantrar-:t,ec ., cônJ Ian:'1 ts êsti-ê'

Os h:rbitos e os côstunles das Ínassa§ e a!; c;llr'lcteLlllticas dos wá

,i", ráãuli,.-uãà aspêctô6 qtit--!ê"' at' ser ti'r'5 'rt (onta na vida e no

traljalho dc,s nossos qu."tl'' i' t'.:ãào"iã"át: 'ie corrl)inar as rrecêssidades

à;;";;;";;;";-.óÃ o'ttur'nii''o- co.runi sta não pode rleÍr de\re sêr ilescura

dô no nossc trabalho. a "áà'ie-pio""aer 
acsiÃ e:r r'xrreriôncra já nos

iã"ii"",-"ã" ccrnsegu i. remo s i'leni'iflcarnr -rro3 '-'om 
os pl"ohleinalj e com ir

ruta dàs r.a'sae e ""i .:l::l[:T:: ;;ll:, ;i, ,1 J'n;r'"i'io :"::yj::-:;
l.I'ã."3ílii5i; 3"oE iiiàlâà? ;;;^":;;;;';:; ;'"-t'ir..t:'o'"o"' dê acardó

coÍlosobjecLivosdefinldo§êor:iênta.]ie'jprccjqà3,-asilrraçãcserá
alterada a.rosso frlvoí, a f'rvor '1ê 

neioluçiic' e o lio'iso tr'abalho nos

""*po" 
a" llistrlt..o conheccrir i''itórias'

nnn

Ào traça!:mo9 para Ô nosÍio 1-ra]'"Ll1c 'o' 'rrmc'L:' 
'1(.) Üi;l-riLo' 
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DresDectivas ' a- o.Lu""1tlli "u" i;l;:'-r:Li 'II' ' 
r'1'r' rri ieJ dêsen

..rvimenLo, dêvc'qo. ter "' ;"";; " 
riç'"' lut ^'F"F''d ' :-''s J('Lr'c Ôs

ênsínarnentos que é Possivel l"iÀ"I"aà- lt""''tlr'' r':"-ri"ao relo palLíi1'

nessas zonas e também pn: 
'" 

it:tot qllc 'ri 
c't'1Pon':'::i':s PÔbí'r:. e o:i pr:ole

tálios rurals ai travaraí'sendc o lcrs::r:-conh':ciller)to re Ln'.ivit'nente es

cas50, a sltuaÇJo 1uc s' no:" ''_"n"u''' 
Á ' 'l' 't1l' ts'lcs d'' :vJrrçl: lc

imedlàlo e runpnLrr- o .onl'';i";;n'; à-"''i'i i't c' t ril-)lhÔ 're Jasenvol-

vernos, não deven.lo por 'ttiãj'ãq':l,.ã.'t-;;;'i 
itt'"t jn<ruêrj'to'mas inqui-

rir trabalhando.
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1_ os operártos,coflô forÇâ dirrqente dit ilêv9iüÇãc .leve{ meÍecer co
nosso Partldo, tambên rios concêllios can{)onê6es ul,1a atenç;o grande r..-l

sua organizâçãô e na direcção da§ guas iutas. ?ànbóm i1estes cohcê1hos
eles consLituen a fórÇr ilil:igcnte e a vir. a aCopLar para resolver a
guestão de saber por ondê comecar .leve jier na realidade_.à ale lutarpol:
organizar as fábricas e empresás cô Plano Ànua1 áa Região. os operári
os que vendem a sua fLrrÇa áe trabalho ôa lloc l lla Casa gipó1ito,na fun
dIÇão de Dois Portôs, nÀ cene:ia1 Motors, na Ford, eLc, são oriunalos
'áoá mais veriados pontos dos concelhos e muitos deles sêmÍ_proleirAdos
c que faz com quê a orqahizaÇãc dessas graíales fábricâs constitua i1-
clusivâ urn pilar lmportante para o nosso dêsenvolvrmênto por todo o
câlípo.

2 - Derlvado do princÍpio enunciado temos que o p.oblema princlpal
lue-se coloca corr a organizaÇão nos campos é a questão da aliança o-
oerá!'jd camponcsa, A orqanlz^cJr, dos canrpos visa refôrçar essa àIia:1
';a necessàr:-ia p,rrd o .les.avolvjmênto da Revolucao.

3 - A organização dos canponeses pobres do Distrito deve orientar__se na lutà contra a misêria a que são votados, G nosso trabalho só
,Tanhará os camponêsês e os tlabalhadores par:a a Revoiução se persjstir
rllos num trâba1ho aturado de denúncia do:, seus ini.migôs7 dos qrandes
agrárlos, ila qranale burguecia alos campos e .lo g.ivet no ,1ue thes dáple
1a cobel'Íurd i teroz cxpIora,,âo e opres-.io Jd( , i.( rccn sobre elcs.lJ
'rossas posrçôes ó qu. ei "-r-ir,orào o fLl,-urc' e é íorÇô!o quo cuid^môr
de apresentâr soluções para ôÊ problemâÍr eôÂcÍetos à espeeificos que
isê thes cô1ocam.

4 - Dêvenos fa?êr rlma Frop.lqanda cliillada e ii.J3roriã sútÍe as mâssás
dôs caÍnpos ê que tenhà eln conta, ê siga o atr:s cjtaCo e que constitue
um rneio de luta cô4tra os pat:tÍdos burgueses e ô :rua il}f].uência ne-
fasta, nos campos,lo Digtrito.-Os camponêses senten na pêle que a si'tuaçao nos campos pior:ou e estao lDr csEequinte êrn ccr-rCições de acei-,:ar a nôssa propaganda e a nossa p,l1itj"c.r, co4lrê os partji,jos qüe cc-.n
ltôsetafi os sucessjvos gôveunosr regpoasávej-s i,e]j ir.umento da Íonre É
<la mlsêria rios canpos, e contra o a;tiral <,;ovcino ,1ii'<.t soeialista doqual os canponêses só viran proúessas" Estê:] ria de resolve(nos a fa
l,or dâ Revolução, a questão ale saber que pcarlido di1:i.lirá as massds
dos canpos do Distrito.

5 - O nosso trabalho entre os camponêses deve séí -irin irabêlho ampio
quê saiba combinar as necessidades, os probl em"ls ê ar_: luLas.1os caÀi-poneses, com o nosso trabalho comun.i sl]a d!: partido- t)evê sêr un trabr
1-ho que não clescure, ,antes, agatre estimulc e dirile a orqariização *
alôs_camponeses nas suas formas próprias. t)e1,i:mo.r apier..lêr com as Dou
l)açoes, oàrtLcul,trmente no,concêlr.' dc Azdnnrrjd c 66 f1r;r1:e 611 ..y.q:
ll.!zâçao das massas o e se lhe sêguirãn. De\remcs inajt.)1.- na)s nessi::
trabalho, conhecer e Ciriqrr a enlreajuda nos caxrpas.As c.roperat.i\ri]s
,1ã e*Istentes devem Gofrer a úossa influência ê,) 1o9.j.:, i-r.ab:.rht) .;êÍ
dê sêr oriênlado na sua criaqão efir Lôd.1 .r pdrtr cnÕc Éxisiafi con.lj -
Ções, ou em associações ou ,iniôês ,fe c.rrnponeses pobrea; . Tral-ia thàr etrr':lo que existe e l"u..ar por cria:r o nccessárjjô ê lâ b6m a ta-íêf.1 dosror;
:ios ouarlros no cdmpo.

6 - O §lndicato alos Trabalhadôres de Agric]Jltura, peeuári.i ê Sív.ií:,§i
tura .lo DistrlLo de Lisnoa, Á a oreanr'."çi, - :o,.:.: l,l trulrlllrad..
êgrtco-La§ do nosso DistriLo que abranqe cêra.e d<i 3040 tr:abalhadorcs
no efêctlvo.
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Adirecçãcr.ev]i.sicn]LstàdestcsindicalÔlevouaquerrmgrafl.leà'
fastamànto doà trabal haclo::n= aa ptoa_'"=tts: em relação à sua organizq
.ãô sindical . ADenas una êsea§sã;incl:ia paga cotas é partiêiPa nô vi-
ãi-aã 

"ãi 
"ãI. "!ã. ó ""=.o trab:r-l ho não poà'e estar alheio a esse faêto

à o. ro""o= quadros no calnpo tôm de fazer stla tarefâ, o [rabalho Sín-

.flcàl,elutarpe].aobiliz3çãqeorqanizaçãodostEabalhadores(]os
ã"Ãpãi, .ontt" à revisionrsrno, ê pera del-esa do§ seus interesses e as

Iri:àÇões, corno explorâdos.

7 - A aÍnplltude ala nosso trabalho nos campos deve ter tambéqr em con

t., " t."ilii," cuttural porquaito êlê conetitui ultla frente lmportante'
As colêctividad"", a" o"",,,"i..çôes e :lubes, os grupos de tcatro e to..
,1á un vasto conjun+-o de acti'r:ldadcs e iniciativas, constituên imPor -
tantes factoiês <le mobttização e organrzação dds nr''rs id'; dê que lo'r nao

de1,,emôs alhêat, n".r.*oo ,o.làiltos nás'ie tiabalho e aesenvolvê-lo en
]-ntllna 1lgação com o Povo.

8 _ Devêmos no nôssô trabalho, oriêntar_nos no 6en+-i'lo dê fgrmar quê
dros locaisr nascidos ncs conc-olhos carnponesês, conbeceCorês da sitl1a
cão e llqados cotro ninquét,' Àr na.=sas e aôs seus problenasr sêndo que
isto c.nátttu1 condj?;o necessária para L1m deserrvolv'imento c:êgceilte
do Parti'io ôos canpos do lli§Lrito.

9 - Nos concêlhos câmporreses dJ Distrito apresenta_se como condição
necêsÊária ao desenvô1vin()ntô do Partido a aberlrÚla de Delegaçoes'

Neste moneltô em que o Pãrtialo Preclsa-dê crescer nestas zonils 'se não se contar no trabal-ho com uma delegação, ou cc-n uÚa casa qlie
si!..ra de apcior quer sêja cedicia ou aiugaaa, em cada concêlho, as rêu
nlões, o t;abaÍh; de própuiçlanda e de orgar:izaçãc, ô ârirLazenaoento ear
l,i^ãiá"-a.ã *ài.t,iài"' à"' i ãrti,lo , e todá o trábalho rêvolucionáric rE§
tes concelhos flcará 1ir,i]-ado e nãc eonhecerá a expansao nêce§§aÍj.a'
úáiu áà q". êm qüalquer al-tura, é necessário lutat P"rla tt1'".;ua3 da DQ

legação áoncelhjla, ã essa ô tambêm oína tarefa .l que irá quê $eter naos
pelos nossos quaáras 11ôsi canpos"

10- Nos últil!1os se'Le ]11êsc5 do ano pte§ênte, d.evê$ ser ctiadas Pelo
nosso trebalho, as condiçóes necessárlas para unjr o DisLrito'

Para tal é correcto e necessário narcar como objectivo para o

""""" LiãÀuil-r" nesiã matária e duranLe esse pelÍoalo, o erqr-rer dum nú
cleo dirigente concelhiô. que lute pol garanti! um trabalho regula!
e sistemâÉico nos concelho; campoleÀ"s áo Ditttito. nsse núcleo, de
poucos canaradÀs enbora, ou de üm apênas onde as condições o detêrml
iarem, reveste-se dê grande importãncia para o correcto desenvolvi -
ããnià' aã- tirrrãl r,n. oiôr L,ns càrrectos nãtodos de direcção aos néto-
dô§ alê caciguis;no e lritar pela ÍequLâridade da vida do Pa::ti'lo, coÔ-
tra ôs alto; e baixos cle tiabalho ânalqujsta deve constltuir uma ori
entação precisa pal:a o no§so tr.rbafhô.
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11- No sentldo de efectuar um l)alançc do rosso trabalho nos campos
do Distrito. e de traçar u1na porÍLtca e umâ táL'tic,.l a assimilar Pelo
conjunto do Pârtido dós corcclhos camponeses do Distrito, devemos 1u
tar Imt reÂllzar eÍn Agosto, o Encontro doJ: rluadros do campo, da orga
nl?ação R,:qional de Li tboa.

surqindo a mêio alos sête meses grre 11,)s separam do final do ano,
este encontro revestir-se-á de qrande inportância, pcrquanto peÍmiti
r:â ainda avallar o q:rau de apiicação ala polÍlica dêfênida pax'a os san

.cos ilo DLstrrto e :aniat as nedidzrÀ necessárlâs aô crmprimênto d.o P1a
no Anual ,

o Becessãrio desêsvolvlmênLo Co aôsso Pârtido nos concelhos cam
ponesês do Dlstrito de tisboa, será ún facto ê passos em frente sêá
dados na organtzação alo nosso Partido nêsta irdportante zona se pêlsls
tirmos na vla quê nos apontan as experiências cofhldas do trabáilio
passaalo e de qúe as ôrlêntações expressas visam ser a justa interprê
têçao.

VIVA A OFENSIVÀ POLÍTICÀ DO TARTIDO NOS CA}IPOS DO DISTRIÍO

\,Í\IA O PÀRTIDO CO'ITJNISTA DOS TRÀBALi]ÀDORES PORTUGUESES :
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