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IUSE9PCçê9

O nosso Concefh'o, divididoDo" I3 freguesias que côncentram una Donuraçao oê mars cê 150.000 habitantes, com carácterÍsti"".s ."oecíii'=
:1"..?y: "ão dos srandes ".nt"o, .,"1ánãi- ";;- ;;i;;â;';;ãi;iiã!"á'à 

"nâ vasta area que concentra os ca&ponêses pobr:esrdo Cànceffrá, ãe»a-te-se con nilhêntos probleüas qu" à nosso ir"uà áii"i"r.r,tê sente.i.
Todos esse's problemas. não tên nerecido por pax,te da direcção do partido no Concelho, um ástudo profundo no ientido de dirrgr as nas _sa6 e apresentar a nossa alternativa. No fundanentat p"ãé"a-ãonãiu_Lr-§e que nos encôntr,amôs desligados das massas ê que todos as pro-brenas ê ca:rências no concelho,"nái tãr-pá""ãáã ã"'iàa". Evidentê _nente quê êste gsrado de coisaé., signifiÀa "r" "!it"ãã-i"rÍi;; 

-; 
.aplicação_na prática de 

"r'a -ri"É" p8tÍii"" àã"t"àrii-"oà "tjã.ii"osdo nosso Pantido Comunista de diri;ir, ua"."", -*"Liiir"" 
""'*i"""ã"lutar pela resolução dos seus probÍemás.

A nealização do êxelusivo no nosso Concê1ho, constitui uin êxcelenteneior.e deve ser nessê sentido, que todó o partido ern especiêI asua direcqão, o devêh entende., qrár,io a saber sà ,rão p"orro"ar-".ar
teraçoes ou seja se q excLusivo vai. ser utilizado desdã .iá e na fa=-sê segulnte a sua saida, numa alteração do nosso traoalhá polÍticoede clarecçao daE nassas.

Oe objeetivos politicos fundamentais da Canpanha dos S0 Concelhos

Qbieetivos centrais do Partido:

- Â_ Canpanha dos 50 Concelhos visa consc ienc ializar os dirigentes e
Ínilitantes do Partido ao nÍvel distrital e concelhi-o parà a impoi.,
tância de quê se reveste o tnabalho polÍtico de nassai " a. ar"iil
to loca1, particuLaltmente o de âmbito Concelhio.

- À Canpanha dos 50 Concel.hos pretendê mgbilizar todo o Partido pa-
ra un novo e importante qampã da luta politicê até agona pratiàa-
mênte abandonadô, e qu" á o-carnoo da luta poIÍtica cãntraãa ruqres
taô f,íunic ipal,.

Objectivos do 6ngão Central LUTA POPUIÁRi,:

- Constituit"-se cono o fiel interpret'e,, o principal veÍculo e o pri
neir?o dirigentê pr'ático do Par"tido nà luia pe1à obtenção daqueieã
objeêtivos centnais do Partido na Canpanha dos 50 Conóelhos.-

- Garantir atr.avês da difusão e venda macicas dos exclusivos concê-
thios o desafogo e subsistância econômicá do "LUTA P0PULART'.

0bjectivos fundamêntais de cada Concê1ho:

- Contribuir con a sua
centrais do Part j-do e
tAR'r na Canrpanha dos

quota-parte para a nealilação dos objectivos
dos objectivos particulares do rtLqTA POPU -

50 Concelhos.
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- Edifican um fortê Coraité do partido no Concêlho e

nos ê.unpos ideotógico, potÍtico e ae organização.
coneolidá-10 bdn

É.não pendendo de vista o6 objectivos poIÍticos defenidos pelo par-
tido p-ara a campanha dos 50 Càncel.hos, que a dinecçáo do pàrtido noConcelho terd que dêsenvolvêr o 6eu tráb;Lho nevoluãionánio, travan-do una l-uta fir.me pelo sêu,cunprinento e aplicar con deterniin;;ãa;
conclaeto do Concelho a potíticâ traçada,
A direcção da luta das massas e no carnpo da 1uta municipal teÍ! que
conhecer grandês rl e s ênvo1v inêntos e unrá atitude nova. Nàsse Eentidoe absoluramente necessário elabonar um ppograna oolÍtico para todoo Concê1ho que deve constituir a dir"ecqão õofÍtiàa no traÉa1ho dêpreparaçao das autarquias e na direcqãó daã nassas.

(EXTRACTOS DO DOCUMÊNTO DO BARREIRO)

lnca roblemas do Conce lho:Centrar a nossa atencão nos

1S - A ÃGUA

29 - BrTAÇÃO

39 - TRANSPORTES

49 - SÂNEA}.ÍENTO BÃSÍCÔ

Conheeên todôs os dados existentes na basê de um estudo aprofundadqêlaborar as reivindicações polÍticas fundamentais e levar a cabo ac
qoes ale massas ao nivel do Concelho.

A direcqão do desênvolvjnento dé nossa actuaÇão iunto das nassas.êà
be em prineiro lugar áo Conité dê Concelho, íomeándo responsáveiópa-ra cêda Droblema concnêto, promovêndo debaies e discussõàs junto d'ã"
massas, dêsde sessões de esclarecinento, colóquios, abaixo-ãssina -
dos , etc.

DiriAir todo êste movinênto, na bâsê do Boletin ),íunic ipal p:r:itcdo o Col
ce-rho, que-têra_êono funcáo unificar os principais problenas e da!.---Ine urna drrecçao cêntnalizada,

São estes os objectivos fundaroentais petos quais o partido no Conse
tho tem que lutar, e na base da sua aplicação que se provocar.ão al:
terações siqnificativas nos problemas inteÉnos -corn quà o partido se
debate, quê urgê resolver', e que não estão desligadós nen poden sen
entendidos cono problemas forá da luta de classei.
I1 TqY4B=çgug=E-II9=ê=-LUTê=!ê=çLê§9-E=EBEBêBIê=E=99=BS!9

- Prêpàrar a saÍda do ilxclusivo no Concelho no pr6xino dia srêcrla
un anplo novünento dent?o ê fora do Partido, não prop!'iaÍnênte pa
ra a áua saÍda, mas sin no decurso da sua preparaàão'Intenvir àãluta das tnassas, nos problenas mais sentidõs no CõnceLho e ao ní
ve1 1oca1. A Habitação desíle as consti.uções clandêstinas aos baí
Í'os dê barracas, à-falta de infraêstrutúras que sirvan às neééel
sidadês da popul-ação, passando ainda pela esteculaçãg co4 as ren
das, os transportàs e a sua exiguidadé no Concelho, à saúde e aF
sistência comeqando Delo HosDitaI dê Sintra que aDásar de Concelthio, não cumpre n"nhun pap.i, à fatta de áeüa em'todo o Conce -



- A preparação do Fxclusivô no Concelhô. tem que conbinar os proble
maã cãntnais com os locais' devendo aà níve1 de cada freguesiase

.rem ]evadas ã pr:átiea acçõás de nasqaar concêntrando forçês. num
dado problena à 1uta, por exercer aí a direcgão do Partido junto
da6 naasas.

.: C:riar una vasta opinião pública dê aPoio ao Exeluaivo en todo o- concelho, passa oàLa rnobiLizaeão de-todo o Partido e das na§sas
pa"u o sá,r-.ontributo directg na própria feitura da rePortagerÂ-,
iro desnaseararaento e deníncia da ôâÍnãra, das Juntas e dos Parti-
dos bungueses nelas alcandorados '

- cô1oêar as no66as cáIulas de Base a discuti, e tlagar plano§ Pa-
ra cada localr na base do I'evantanento dos pi:incipais proble'nas e

defênir por ondê agarna!'.

- Preparar a saÍda rlo fxclusivo, deve ter como objectivo o ennaizg
,ã"i; à; Partido nos centnos ópenários do concelho' na uobiliza-
ção dos càrnanadas nas fábricas para que assuna-n uln papel impor.-
iante no Exclusivo que pernjta avançar na resoluçao 

'las 
no§sas m

suficiâncias e no fiaco- desenvolvimánto do tt"abalho e duÍna intêr
"ã"ãaã "i"iurática 

do Partido entne os operários.

IIi UTI!IEêE=ç9Y=!I998=g=CESEBYI§êç494êEEê=9â=EE9Bêgê§Pê=CSUCUI9Eê

- Tratalse dê nobilizar anplamente as massas' criar una opinião pü
úrióà ra"oráu.l ao rxcfuãivo, fazer da sua saÍda un acontêcihen-
to para as ttlassas do CôncêIho.

- A propaganda assume nesta fase a tarlefa fundamêntal onde temos
quã áànãentran forças, tendo en conta que 6em-que a r"ealizaçãoô
Éictusivo seja do ãonúecimento das rnassas, sejan suficientementê
nobilizadas io eentido de o adquirir' os objectivos que no§ pno-
pomos e peLos quais devernos lufar, ficarão ã partida colocados qn

causa.

Obiectivos cêntrai s da propàÃanda:

- Difundi-la aÍnDlanêntê en todo o Concelho nas 13 fireguesias e naa
fábricas i

- cêntÍ'ar forcês na sua distribuiaão nos principais centros urba -
nos, Oueluz, Cacê.n, Algueirão, Rio r'{ouro, Belas;

lÀo s istenáticamente, ao pnoblema dos
dê Escolas, Yercadog, aos ar'nuanentos

UtiLizar o mãtodo
zando dia a dia na
ção naç caixas do
gen va1 lncloLr;
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camponeseç Pobres 
'-. 

à -fattê
ê êstradas r etc.

do oorta a Dorta na sua distribuição, organi -
baàe dun piano para cada bairro' da distribui

correio e incidi-la nos locais onde a rePorta-

l4obilizar as fonças dispelrsas r os quadroE que- ainda.não foram ga
;;ã;;;;; ã-Ei"1üãi"", ia"" "á »"sá do tra6alho prátieo dan pasr
6os neste 6êntido.

A ProDaEanda da CamDanha:

CARTA AOS LEITÔRES DO JORNAL

A ser distribuida a todo6 os lêitores' a§sinantes e e1e'nentos da6

nrassas que conpr:an o JornaL.
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COÍÍI'.IIICADO DO CONCELHO

JORNAIS IÍURAIS

fêitura .eh todg opDinciÊais 1ôcais
brica s

Colagen cêra1 dia
Objêctivo - 80

TARJETA

Centnado na real.izaqão do l]xclusivo
Dlenas quê se colocam -

SaÍda no dia 25 - 3.500 exernplanes

e Lêvant.lrtdo alguns plo -la

Concêlho de Jo?nais ÍDurais tipo a colar. no6de passagen, estações, bairroâ openário" 
" iá_

2',l

Utiliza!'.as.trajetas como um neio fundarnêital dênecta e incisivâ que deve ser fejta
propagandê di

Saída da farjeta no dia 30 - 10,000 exeÍ4p1ares

Distribuição naciça ern todo o Concelho

JORNADA DE PÍNTURÂS I,ÍIJBAIS - DIA 29

Rêalizar en todo o Concelho no dia 29 urna jonnada de pinturas nurais, centnada na realização do exclusivo
MANITESTO CONCELHÍO

Saida de urn r,Íanif esto
e apelando às nassas a
/},IRPP

do Concelho, a colocar ên todos os Jornaiscontactar o Partido e a aderirerl a pCTp/

Tillagên dê 5.000 exemplares e saida no dia 3

CARTAZ

Saída de um cartlz de TipograFia a colar en todo o Concelhodia 1 de Junho

Tinaeem de 1.500 e xemplares

rv !EMgêB=ê=êEyê=p9=q8949=9SUTBê!: 
=9IE9N9I§R9-:9=êUBL4{§§TE= §99

SE§IE9§=9tEB4B=r99r..8êIBI9§=E=yM9=99=ç9§!É!S9

A divulgacão iuntô daÊ mrssás do órp;ão Central do partidq ã una ba-talha politicá que ultraoassá..,á""pãaã"lài*Jiãiu'üilt".runt" n"" _tes 1i.mite6 de vender 
^uitou 3o"n.rs, Ínas antes, d. q;;-;i;-ã;-rr''do

il9:s g?1sávgI ao_ d esenvotvirnento e enr:aizane"to ao paoiiãj'nã"-.ãi1tros opeÍ'arios, bairros, vilaa e aldej-as no Concelho.

Aplicar no dêcurso da_preparação do Exclusivo, ur]Ia correcta linha&massas, D-Lanear ninuciosanente tudo desde o plocorrer de loaooCjncelho na6 centraÍi à nossá actividad" no= p"l"ãif ii;-;;^;rà:-õ;';j
ii ::?::ii1 atenção ao.oeríodo em .Lue o ricrusiiã ie_""i rãàrtl"n-eao racto de uma partê das massas se-ausentar pór peníodos de tenpfdurante os fins-senana e tornar: medidas adequaàas à àste aspecto. tu-Eanoo oesde la pon Íazsrdci pr ime iros dois dias de eampanhas iun aoé aEpeclos oeclstvos do seu êxitô-

no
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Preparar ninuciosanente o plano dê venda do Jornal, freguêsia a fre
guesiar bairro a bairro,
A política a seguin devê ter cor,ro objectivo chegar a todos os locais
do ConcêIho, e dan un inpulso gr.ande e decisj,vo no§ 2 prinêiros djas
da Campanha na venda do Jornal.

Constituir e tnaçar un plano justo de brigadas, que tenha em conta
as caracter'Ísticàs esoeôíficai de cada IoóaI, ás 

-rnelhones dias para
a venda dô Jonnal, não disDersar as forças. óefinir objectivos àiá-
rios a cada brigada ê lutar pel"o seu cunprinento.

v ê9,EIUê!g.S§

Pã-s nuê ô êônirntô ílas tânêfâs s spiÀn cumpridas, a
questáo das fiianças ã fundarnentál , daí que'seja neóessa!,1o nao so
que se aplique uma linha de massas, cono se mobilizem todas as fo?
{as na ràcoha de fundos necessáriás para o cor}.ecto cump!'inento dá
nos6as tar.efaE.

OS OBJÉCTIVOS:

= 3.000$00

= 2.?50$00
QUELUZ

CACÉM

ALGUÊIRÃo : 3.500$00
MONTELAVAR = 750$OO

Os objectivos têm que ser curnpridos
guinte fonÍna I

].E PRESTAçÃo ?o%

2C PRESTAÇÃ0 30*
3e PRESTAçÃo so*

VT A DIRECCÃO

A direcção dêsta batalha é decisiva

ern 3 prestações, dj-vididas da 6e

- 26/6

- 30/6

para a sua vit6ria ou de!'r'ota.

o Cornitá dê conceLho á a direeqão pe!'nanêntê do corüatê, o que in -
plica, urn nedobnar de esforços de todos os dirigentes na }uta Pelo
cutnprimento dos objectivos fundanenta is -qug nos PrioPotnos, no conba-
te ãos pontos de vista impotentês que s6 vêrn as dificuldades.

Eá que nobilizar con enêrgia, firneza e detenminação a totêlidade
de quadroB e dag Írassas, para que a vida do Partido no eoncelho se
b:ansforne ê quê os pr:oú1ã*as io1Íticos ê de linha política que te-
roos, eejan uesolvidos e sê avance nêsse sentido,

No canpo da nobilização dê6 forças vai levar-se a cabo urn col-ectiva
de quaânos e adereatás do Conceího no pr'6ximo dia 1 de JuLho ãe 15
horás na Sede de Queluz, cou o objectivo de nobiliza!' todas as for-
Ças pêra a participação'activa nà divulgação do Éxclusivo, aE6im co
mo a 4presentação dô Plano dê vênda..c do§ objêcti,vos que nos Pr.oPo-
mos af,canqat.

VIVA O LUTA POPULAR !

VIVA A CAMPANHA DOS 50 CONCELHOS I

LUTE},ÍOS TÍRMEI,IENTE POR ALCANÇAR UMA GRANDÊ VIT6RIA:

VIVA O PARTIDO I

COMITÉ DE CONCEL}tO DE SINTR.A


