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) ' ' os pmrrcrPANTES NO ENCONTRO

Participarão no I ENC0NTRO DE QUADR0S nOS CAMPOS D0 DISTRITO:

a) Iodos os milltantes, slmpatlzantesr âctivistas
do nosso Partido, dos concelhos de Arruda dos
quer, Azambuja, Mafra, Sobral de Monte Agraçot
dras, lourinhã e Cadaval.

b) fodos os m-ilitantes, simpatizantes, àctivistas
do nosso Partido, .das áreas camponesas dos
celhos do Distrito de Lisboa.

c) 0 Secretariado do Comité Regional

e aderentes
Vinhos, Alen
Torres Ve-

e aderentes
restantes con

segundo planeamento minucloso, devem realizar-se durante o espaço de

tempo que nos separa da realtzaçáo do Encoltro, reunj-ões em todos os

locãis em que isÉo seja possível no sentldo de qu9 os nossos camara
das di-scutam, assimilem e se unam em torno da =.lá importância.

Nessas reuniões deve ser
cada campo específico de

Ieve-se lutar para que essas reunlões sejam alargadas o mais possí -
vef devendo para isso ser correctamente elaborado um levantamento com

pleto rias nossas forças e procedido,-segundo plano a elaborar em cal
ãa loca1, ao contactó pessoal com todos os camaradas.

Ató ao dia 26 de Agosto vão ser distribuídos a todos os eamaradas os

írojectos de relatórios a apresentar_no Encontro. Esta medida
irofror":ilonar uma di-scussão e um estudo por parl" 9e.todos os que ne-
ie vao participar no sentido de quer.o seu contrlbu!?-lossa ser-o ma

is ^proveitoso ilossíve1, aquando dà discussão dos relatorlos no Encon
t;":-S;;e"á partir das exper:-ôneias transmitidas, da9 correcções in:
troduzidas e das alteraçõãs verificadas que os relatórios terão a sua
redacção final e que meihor transpirarão a realldade e o caminho iug
to a seguir.

feito um balanço sobre a nossa actlvidadeem
luta.

OS RELATÓRIOS AO NNCONTRO

Ao I ENCONTRO DE.QUADROS D0§ CAMPOS D0 nlsTRITO irão §er apresenta -
dos os seguintes relatórios;

A actividade do Partido nos eampos do Distrito
0 trabalho do Partido entre os operários
Sobre as Cooperativaq. Àgríco1as
Sobre as Ligas, IJniões, e Associações de Camponeses

Acerca do Sindicato Agrícola do Distrlto
O trabalho do Partido na cul-tura e 11o desporto

0 "IUTA POPUIARTI nos campos do Distrito
0 Movimento de Adesão

A propaganda revolucionárla ,ro: campos

A organtzaçáo do Partido nos campos do Distrito '

tr

a)
b)
c)
d)
e)
f)
s)
h)
-lt

J)

p1ANEAR MINUCIgSAMENTE A PREPA§.1ÇÃg D0 ENCS1{TR6



A IODOS OS CAMARA}AS DOS CONCEIHOS CAMPONESES DO D]STRITO:

conforme aprovado na I 0ONFERÊNCIA nA ORGANIZAÇ{9^ryCtONAL DE IISB0A'
vaÍ realizar-se o I ENCONTRO DE QUADROS DOS CAMPOS D0 DISTRIT0 que"

decorrerá no dia 4 de Setembro na vila de Alenquer.

Apontado inicialmente para Agosto, só. agora 
- 
a- sua. data definitiva é

marcada, provocando alguma ãÍteraçao.à íniclalmente previs,ta.Este fac
to prende-se com a extiema importância que-tem a realtzaçãg do.Encon-
tro para a vida do nosso Partido nos coicelhos camponeses do Distrito
de lisbOa e com a neeessidade ine-ente, do mesmo Ser alvo duma prepa-
ra.ção cuidada e minuciosa,-ô""-í""r;,.ita operar.Tm? transformação de

facto, êr tão fundamental'cámpo-da nossa ãctividade po1ítica.

1. A IMpoRTÂNCIA POIÍTICA E 0S oBJECTIvoS D0 ENCoNIR0

0 cumprimento dos objectlvos definidos par? o to?so Encontro I1ga-se
Íntimãmente à forma como a sua preparação for feita. Saber se Yamos

cumprir os objectivos a que nos- propomos passa em- grande parte por Sa

ber que pofítica vai ser adoptada na sua preparação'

o I ENCoNTRO DE QUADR0S DoS CAMP0S DO IISTRIIO.deve constituir uma vi
ragem profunda no nosso trabalho e isuo-ãó- será alcançado se culdar I
moã de o propagandear lntensamente irnlo dos nossos eamaradas,e se os

conseguirhos-uãir em torno Cesta imiorfante realização. Trata-se de

neste cerca de um mês que nos separa do Encontro agruparmos as nos -
sas forças em -borno dos ob jectivos definidos '
Trata-se de saber ligar a preparação do Eneontro ao nosso jornalr r o
ilLUTA pOpULAR'r e ao úovimeàto-de Àdesão, unindo toda essa base de apo

io que desfrutãmos nestes concelhos.
Não descurar nenhum pormenor na preparação.do Encontro, guiqar de que

ele não pertença apenas a uma minoria mas à grande maioria dos nogsos
ããmar"oaã é tutar para que cumpra os seus grandes objectivos.

u I ENCONTR0 DE QUAIR0S DOS CAMPOS -DO DISTRITO agora ccnvocado reves-
i"l"ã'"ã;-i;;";;"ã;-;is"iiiãuã;-óõrít:-co.$orquantõ ele vÍsa resolver a

ouestão fundamental- e o no do nôsso tratãtnq *o campo. A definição' du

ilã-õ"iiti;-ãonereta para o nosso trabalho é a questão do momento e

constitui o Norte que pt""i"ároo" eneontrar, e ao qual,estdjlm 13!metl
,las às ori-entações e oÉ ob jecti-vos traçados para as Varias tarelas '
constituindc esse o objectivo central do Encontro que vamos realizar,
ele visa alnd a fazer um lalanço de cada actividade específica : e do

conjunto do trabalho, ho 
"upuço 

de tempo transcorrido desde a Confe -
;á;ãiã-negionaf, e traçar, à io, das eiperiôncias adquiridas, orienta
ções precísas para cadá rrma das tarefas em que se empenham os nossos
camaradas nestes concelhos.
Em síntese, trata-se de definir a nossa tácticar para Qüer face-ao ag
il"t;- dá-*i*éyla e da fcme nos campos do Distrito o nosso trabalho se

oriente de acordo com a necessidade de apola.rmos os pequenos campone-
ses, e constitulrmo-nos numa alternativa para a sua luta

, ,'fIPARAR ÁC:Ii l-:,-"lNTE 0 :ríC'iIíTi.C
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