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I - OS 1500. ADERENIIES NA ORGANIZAÇAO REG. DE

LISBOA SAO UMA FOÍ-:ÇA NA CONSOLIDAÇAO DO

PARTTDO E NO REFORçO 0A SUA CAPACTDADE DtirECçAO
1, Depois de preencherem o cartão d:: Àdesâo, os 1.500 aderentes, derârn o prireiro

passc ps"ra entrer no Pertldo e para cunprir c seu papel de elemeôtos mÀis avag
çados, Iuüdores e políiicemente mris conscientes da classe oler&ia ê do põur.

Mas, t31 colrc aconteceu no passêdo, esses :ldcrentes não forarn posteriormentê
ligados ao PaÍtido, encontrom-se abândôn3Cos, o que levou, noutres ocasiôes, à
perdê-fos ou, pelo menos, a êàrasêr a sua educaqSc, â suâ entradr no Partido e
a elevâção dê nossa capacidêde.

De facto, essa base de apoic, esses operdrios e operCrias êvançados, s5o una
peça indispeÊsCvel parâ orgarrizsr ê dirigir as nassss nas fábrices ê nas tre-
guesiaê onde lrabalha.'!} e morêm e onde o Pi]rtido não possui outra organizaqâo,
quer ainda Fara a1ârgar e consolidar as nôssâs cdlllâs de base, que estão hoje
em condiqões de os receber, de os educâr e de os fazer progrcdir.

Neste momento, a única via para crmprir estes objectivos, drsem dúvidara de
rÉrter o }derente Ligadc e.c Pcrtido pefô via. do 0rgão Ccntral. organizar os A-
derentes d o objêctivo de c.rq)anha. Não se treta, côno o Depârtêmenio pe4sou,
e nultês orga[izações e rüitos responsdveis pensêxi aindâ, de m3.is un1.3 ca.'npenhê
pura e siflplesmente relecj.onada con o jornal. Trêta-se de que o jornal d o inê
tru.'nento (decisivo) da organizaqão dcs Àdcrentes, que constiiui o fiÍ.
T:ü como apônta o Pleno regioncf, trsta-se de u,na câmpanha pc1â consolidaÇâo
do Partido, pêr.1 organizêr, educêr c fôzer progredir os Àderelrtes, Iigá-1os ao
Partido e cohâtar o crro de os abondoner e cri3r as condiÇões para a sua per'-

À partida, cstc crnpanhê foi postê em pcrigo pelo Deportariento, devido b forna
con".o a lanqou (dcrivaJê Ca conccpqâo que dela tinho), sem qualqu.rl preparação,
sem avisar o Parlido, seJn preparar o terrenc c seo criat as condições para que
eIÂ fosse cornjireendidâ Ê plenãmente ljvâda à prática,

Isto gêrou, inevitavelmente, 1üú grande conl']]sâo ao Partido, una incornpreensão
dos objectivos, r.]nl desconhecimento tote1, cu a falta de prreparaqão dos mdtodos
e das formas de ê 1evâr à prdtico, levcu a que os crganizaqôes se visssn, a
golpe, com un grànde nrlmero rle jornais a Írcis que n5o estavam ptepêrâdas pâra
vendcr e qLre pensarê.i tcr dê p3gar 1ogo, nâo deu lempo s preparêr o contacNo
con a totalidade do6 Adereôtes, deu lugsr a que a canrpsnha lcsse prejudi-cadâ
por l1ão se ter rre cabeqa os seus objectivos e não se sobcr ccEno uftrâpassêr
certas dificufdedes do tipo de vCrios aderentes da me§Ill.1 fÂúifia, de um número
de liderentcs, enbora restrito, que jd recebia o jornê.l, etc.
Isso inpossíbil1tou, iguahente, travar â luta, visto não 6e sâber o cardcter
dos contradiqões que aparecer.ln e que, sd mrito nais tarde, algllras delas se
viêrêm a revelêr como êtaques à prdprla ideia e jusNeze da caripanha. Isso abriu
o campo a que, no futuro e ! pala disso, a linha buraguesâ tivcsse tido fo!ça
p:ra con!inurr os seus ablqucs à crnp,,nh:.

De u,n toÉl de I.OSo.,dercnLes que rec?bem o jornll, rpênas Lü, 12éí, re:li-
zcram sssina. urããlTsi.o d, o obj'cc Livo -cixroo pelo Éh;o E-g-ioúI-ãdos ;dX
rentês, estd longe d.3 ler sidô cunprldo,
0s objectivos n8o forirr ê"lcençadôs, os rlderenles continu&n abendonados, os jor
nais acunrla..n-se nas SeCes e !ú salas setx sercrl distribuidos, ô Pârtido não se
mobilízou e, i4clusivifÂente, desprezou â ctunpanha.

De uma foIÍa ou dê outr3, sob esle ou aquele pretexio, a iusleza da canpânha,
â suâ côpacidade de orgênizâr . reforçâ! o Pirtido, loi posta em causa. Pensâ
o DepartarÀento, por issô, ser extrenÉ.rnente urgente conpreender porque d que ig
so aconleceu, qrrais âs razões a que se devem não se atingji os objectivos: se
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à carpanha ser errada, ou se a erros da âra dlrecçâo
terf"rênciê dr linh1 burguese

II OS RESULTADOS DA CAMPANHA

e dês orga.[izações,

quam 
"rc ?nviodo o lornol

Locol e Sactor Proírssronol

3 1n-

N.' da Ada.re.nI.a,s o,

c ossrnoturos por C
clT 18 l+ 25% C.L. 3ueluz 14 l-

30 â 26% C,L. Algueirão l+ oí,

II,P 3 C.I. Àlbarrâque 72 6 p*,

C.Lr ÀlcêntêIê ?9 3 c.L. cêcán 11 o%

C-L. Benfica 5i 12 2i'í C.L. Sintrã 3 oí

C.L. À. Pina 1,2 1 C.L. Cascais 85 o%

C.L. Graaa a6 o'1Á C.L. Carcavelcs 80 1

C.L. Bêat.) 6e :15 224 C.L. T. Vedra§ l! ofi

3t o% C.L. l,Íafra 1 o*

C.L. !Íoscavíde 80 x) 25'.Á F. P1íblica 75 10 )3ié

c.t. Sâcavdri 20 2A'z Bancdrios I 5 6i1é

C.L.odivelas L3 ztfi 11 oll

Iria 5 ofi Saúde 7 o%

C.1,. Àmadora n 2 Lfi Previdência 2 1 frí'
C.L.oeiras 24:l 3 )2'.í Àd,,rl, M. Mercante 3 o'Ã

C.L. CÀInêr.id€ 23 L Profesúes 10 oiÉ

C.L. V.I. xila 18 5 2ü E6clitdlios 22 o'l

C.1,. Alverce 1L* M. Mercanie (I,tar) 6 o'í

C.L. Âliândra L7 3 t4 Hotels,ria 2 1 $1Á

c.L. Pdvoa o% Condrcio 5 ú

OTCI . l- ofi totol to38 I /.o t^rl



SOBDT' E 1 o'Á TDP 1 a'l

DÀTSUN 2 oí" CI,RRIS 23 all

C.HIPdITTO 1 o% TLP l+4 3 6,*Á

q]mIN 1 a"Á TAP 3L 1_l

FNMAI, 2 2 lcll'lz CP 30 I 26,6í

1l\rÍ0üT0 2 oy'. CTT 1ê L

C,OI,PORTET- 1 a4 clM j oÍ,

tçfig, R. MCIOML j oq

MÀq]E 4 o,í MO'IRO ,
,| 1 1J,1,

TREFIIÁRIA I f roojg MÀRCONI 3 aÍ,

B" RUSSO )2 2 t6.6fi CNN 2 oq,

FMÊP I 5 1,2X J" PII,IEI'IIA 1 a4

Í0c t_ a4 C. IECNICÀS
,]

1 1001

F. OEIRÂS 6 of, LUSÀ],ITÀ I a%

úfIc L, 2 5A% EIIFOÍ'IL' 3

004À 36 u 34 DrÀlÂP 3 oí,

G" MOTOR"S 1 aq É?AL 1 aq

C, S,{NToS 1 af, CT14POR 2 o4

0@4E L a4 J]'TÀT j o%

S. PdVOÀ 1 aq CÀMBOURNÀC 6 aí,

TTT 11 o4 @1,-l,lÀR 3 *of;
ÀUTOMíTlCII i3 oq rITzuú-CIIAN a%

2 a 1" DUARTE 2 a%

totql 312 58 18F/.

J
N" de Aderentes o quem ero enviqdo o jorrrol

e ossinqturos nas 100 Grsndes Fobricos

ill"de ACerentes o quem ero enviodo o jornol
e qssinqturos por Concelho

À que se deve, na nossa opiniâo, râo ierem alcançado os obiectivos:

r. A p@!QÃo m pE?ÀRTAMCNTo

O Departí},'nento considera ser su.1 a principâI responsabilidede do fâcto, nlio sd
pelj forna como lanQou a carq)3nha, rlas tambJln porque a 1u!â que l'ravou n5o foi
sufíciente neln condúzida da melhor folrnê, de nodo ê mobilizar ' esquerda

CONC. LISBOÀ À1,0 4'/ LO'.Í CoNC V. E.XIR.I! 99 2ül

@NC. IOURES r48 jj 22* CONC" SIIJIRÀ l'11
,/ (154\

CONC" OB]RAS 9t+ 6 61í, CONO" CÀSG\IS \65 1 io.6Í,)
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para combater a direita e ainda, a denunciar de forma persisiente os atâques à
callpanha.

A) À concepçâo da cerryanha começou'por ser errada, o que se consubslranciâvê Írâ
palavra de ordem i'1 JoBNÀI PÀRÀ CÁDtr ÀDEnnlütsí e via, assim, a canpanhe ape
nas como 1ll1a formâ deedilicar o jornâl e não como um Plano Íuito n^1is a,1lplo
de oi.ganização e consolidação do Partido.

B) Depois, o Departamento, derivado da concepção das suas tarefâs e de uma aiq
da pouca capacidê.de de direcqão, que se mânifeslou nÂ foíne como ê cs@anhâ
foi Ia"nçada e, depois, nun ccnlrolo frouxo da execução e numô luie mal tra-
vadâr. ou pouco Nravada, que não denunciou os ataques, nXo realizcu relatd -rios à direcçâo regionc.l e Ílâo aperiou mais de forma a empurrar toda a can-
panha pâra a frente, aBpediu o seu maior desenvolvimento.

C) À fo]ma como a campenhâ foi lânçeda, êbriu o canpô â toda una s"4ie de con-
cêpções oportunistas çlue se escudaran nesses erros e que ganhara,tn força pê-
ra se poderem nanter.

D) Depois do ?Iâno P.egional ler sido aprovêdo, houve 1]]1I.1 certc modificas5o da
concepção df cârq)arüa e, nessa altu.ra, ela coneçou e ser enctrada mais a sé
rio.

Foi a partir d,í1 que começou a sair o Boleiim, que tratou ôs principãis
problemâs da caÍparüa, nâs o qual o Partido não empu.r'rhou nern discutiu,Iguat
mente se reaLizara,.n reuniões de controle e de mobili,zeçâo com os secretJrios
da CP, dos TL?, do C.i,. do Beato, do C.L. do À1to Pina, do C.I-. de ÀlcâÀta-
ra, do C.L. de Carcavelos, oo C,-, da àrl1dora. do C.L. d3 Bica e c1n o se-
cretdrio dr FLnqSo Públici, Faltou 1J r"uni õás o secretdrio do C.L. de Moq
cavi.de. Todos e;tes canaredas dissera.'I1 ou que o assunto jd estJva a ser t,r!
tado, ou ia sê-Io, o que não se verificou.

E) 0 Departarcnto revelou uita falta de finncza na direcção, em conseguir recii
ficar as concepçôes que criou no Pârtido, na luta e na denúncia, nos refctd
rios e infoniações que nâo foram enviâdos, em nâo p6r plenamente cn jogo as
perspectivas abertas pela caÍu]anha (como, por exelnplo, a i]]fomÉ.gão e contrg
10 da organizaçâo das frbricas e freguesias ônde nâo hí organização mas hií
aderentes), e em não tonrar a tcllpo, logo que se yiu que a câmparhe estata em
perigo, as necessdrias medidêsrcoao: contactêt nais vezes con os âderentes
por carta; o Boletjnl saiu 1 2 neses do fifl; de\ria-se t,er coúeçâdo, hi pelo
nenos 1 mês, a contâbilizar 1/3 dos jornds dos aderentes para a dívida das
orgânizações; devia-se ter conlâclado e travado a luta mais de perio, ido às
reuniôes dos secretâriados concelhios elocêis Itatêr dos problemas e não se
-toi.

F) À esta falta de firmeza da direcçâo do Departarento, \ conciliêçâo coln ô c
portunismo, deve-se ir buscar, enr prlleit'o lugar, a responsabilidade da cân
panha nâo ter sido un êxito.

2. CC[,ÍO SE }.{ÀM!ESTàPÀ}4 OS ATÁâIJES À CÁI,FÀNHÂ

A) Não 1evêr a caúpanhe à prdtica significa, na actual situ3gâo, una cepituleç5o
face ao cunprirento da política de ,OUS-R SnR Â DIRECÇÀoI, levela liquidação
em não âf3,rgar e consolidar âs cdlules existentes e em nâo criar cé1ulas ao-
vas e desprezô pelo estilo de trebalho comulüsta feito de moddstia e abnegg
ção ao desprezar os aderentes e lecusar-se a contactd-los.
SeÀão vejaúros:

B) Certos casos, que o disserê"n (não referinos os outros que não disseralr, mas
mostraram que pensam), corno os C. Locâis do AIto ?ina, Amadora, Oeiras (que
não levou o jornal à J. Pjflenla porque fico longe), Moscavide, Sacevdm, À1-
cânlara, Pdvoa, ;',1handra, e os TLP, afi naram que tinharn nrais que fêzer e q.É
não tinhtun forqas para levar o jornal aos aderentes.

Este argumento pârece-nos ser a melhor ccÍllprovaqâo de r:rnÂ posiçâo àpe!
tida errôda, pois que, para jd, se não hd foraas de onde s: quer que caiain
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essas forças? Do céu? Ou do lraballo de organizaçâo e educação dos aderentes, que c jorn.ú c!0]1o orga[izedor e como edricador-pode cumprlr? Conc quel
ren estês canaradas chegar a ter f.,rças, a alargar e consolidar as cd1u1as,
e criar novas cdlulas e a colocar a iraúalhar e-a cunprir mesno que peque _
nas têrefas un núÉro cada vez roaior de activisNas e iuturos mitilaales, se
não estâo- dispostos a ocupar uma parte iÍportante das suas forças actuás
noste trabalho?
. Esta concepçâo d a mesma que ccnsidera e que tem apoio nê,Igu,.rs cLirigegtes, quê a canpanha é apenas para vender mais joraais, mas nâo tem nada ã -
ver cc,u a org:niz3.qão e a consoljdcqâo do prtido,

Esta é a êLituoe conrrCrj I ao phno Begion?L e d, I nosso vcr, grande-
nente_responsjvel pelo actual estaalo da campartra.

Pâra â.Iém disso, reyela una grênde faLia de conliança no partido, ê Das
InÂssasr.dado que, na sua opiniâo, o pê.rtido nâo ter:r forçás e nrúca hd:de chegar a tê-las, visto que as que e,risiren não sio .rg3nj?adcs!

At se deve Lr buscar e e4licâçâo para o factô de apenas ü núneto res-tÍito de orgaldzações tereo constit;ido o seu Condtd de iderentes e !m núÉro aÍnda rúâis rca(rilo Lcr org:nizrào e colLr lado o seu trrbrtno. É quà i
câlpanha exige alterações nos udtodos e na rotina dô trabalho dopartiáo e a
posição da 'rfêItr de forsasi' orl ,,fa1ta de tempo" estí contra essas nodificaqões, hnto i-olecLiaLrs (fornt:l(to dos ConirJs), coEo fuLuras (alargMento e-
consolidação do Pêrtido).

' C) l{uilas vezes e sob variados pretextos, foi lêvantado o problema das assinatu

- Í0s aderentês nâo querera o jorrral,i: algumes organizaeões vieram pedir',bai
xarr- ao.DepaftamenLo de Lrn gr:nde núero ã. ,o"""ãiue. por exenplo: lueluzr-qe f4 disse quc I1 nlo qucria,Í; Benf.ic1, de 5J, r9 nâo qrerior; Odive]'Is, de
À3, 19 não q.erianj Clscr:s, cle 85, 2l irao qro.iar; C.rrcavel.sr de 80, áB
não querian. De referir que, nalgrnEas de1as, c niiaráro dos ,'desistentes', era
rDz,rol" e afguns deles acsbârêm por lâzer assiTratu.rls.
. Esta posiqão, senelhan-ue à anterior, levanta. o pr'oblenIÂ de sêber: êue Â: derentes."Éâó os nossosi 06 ms.is recuad)s element,os d; povo, qqe 4en o jornal
do Plrt-ido querem comprar, ou horrens e rrüheres .r.nçáo" áo pouo, -npÃr""
oe tfanslormar o partido pera meliror e nlior? Ern nossa opirÉáo, são cerca
de 101 os aderentes que, à partida, nâo querem o jornel. ôs outios, mesno
que uma parte levante problemas nos primciros contJctos. oediante o6 esfor_
ços do Pêrtido, acaba.m por assincr" I{as, o principal, nám d issó. para já,
essas conclusões erarn tiradas, nê base de cobversas cr:,In rln leslrito núerà
de aderenies, pois que, mesmo que esses não quizessem concerteza que firiadl
as assinaturas dos outl:os, o que ndo aconteceu,

Este âr8lrÍento e, afaís, a insistenciâ com que certos câsos eram levan
tados, selvjr para encobrir, na sossa op-inião, *-.,,a.""r a cnlregar ^s jo!
nals cos aderentes.
- I'Os aderêntes já recebi&1 o jornâl', dlzia& alguns canêradas. Mas en!âo se
ajnda por cjÍâ os adéreates jd recebiam o ;ornaf, porque d que âgora não q
zeram as .Issi'retur.as? lra, a1iís, mais llclI f:rzár .r :ssin:Lura c era mêis
tlclL_OepoLs gar.tnLir a cheglda do j.I*lâI ao aderenLe.
. E claro que, re11-lz1r ",s 1ss:n1LurÀs, obr:g1 B orgarlj zeçio a uj:r compro

ni-sso para coln essa sua tarefa. t[iais, ouiras oiganiza{ôes alnda, dizem quã
nen levâm o jornêf, nem hi assin3turas, mas os aãerenLós não estào rÉda tba4
donados, "1td slo conL3crados rooos os di.rsir.

Enn prifieiro lugcr, pomos em dúvida (e o facto de não haver êssinêturas
perrnÍte-nos isso) que os lderentes receba,n o jornal ou sejâ.n contactêdos.Es
se 3rgumentô visa, íanüdm, desviar âs atençõei, acahar a 1ute, e fazer ps!
sar o preto pelo branco"

Em segun<lo lugar, oesmo que isso lÔsse verdade, era uma fuga à direcção
e controlo do Partido, que nâo podiâ tea a certeza di3so e controlar a car-
paDha e põe en causa o principlo dc que o partido sê orgêniza de ncilna parâ
baixo'r e substitui-o pelo de ',cade, um sabe de sirt.
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D) Quando foi lançado o }Íovillento de Àdesío, hcuve unÉ posição que muito se prg
ocllpou cor "que vanos fazer depois con todos esses ederentesr,. Eoje, 3 me srío
linha diz ttande,rros a vel' como havemos de enquadrar e organizar os aderentes,r.
Como se isso não estivesse definido, como se â câInponha não fosse a foma de
levar à príLi-ca esse objectivo. E entretantô, cs jornais aeouteên-aê, nas Sg
des e Delegàqôes.

Estê atiiude reaccionária e opoltunista, d lgual,nente o reflexo do ala-
q1e ao Plano Regicnol, dâ câpitulaqão e abândono face às lutas do pôr/o e de
Liquidação íace à recusa eln consolidar e alergar o Pcrtido.

Parece-nos claro que, parl aldm da responsabi.lidade do Depêrtam-.nto, foi eplicq
dê nêsLa câr,rpanhc 1 pollt,icl do rbuCono das msssas, d1 porra fechld.I ms operC
rios, oa fuge \ dirêcç5o d1s Lutcs e da recusa a ôrg-.nizra as 100 T'Íbricas c as
150 freguesias, â consolidêr a organlzação, trazer-lhe sângue novo e atingir os
objectivo6 do Plânô Ànual quanto a recrulâmentos, i-sto é, naioritêrj-aJnente tri-
unfou a lirüa da bur:guesiâ.

4. Nâo levar o jornal aos aderentes, nâo os orgao-izar, não o? Iigar ao Partido, d
ou não tecusar-se a travar a futa por "OUSÀI SER Á DIRICÇÃo", é ou não impedir
o refo!ço e afargeriÉnto da nossê organj.zâqão?

- Certas organizações relativinnente consoLidêdas, com rnn traball'io aniigo e re-
gul-ar, nalgutnas das quais o nosso ParLido el@rce a hegemoniâ no movinlento de
nassês, nâo realizêram oênhuma assinaturê, ou realizê?am nuito poucas, comc a-
conteceu, por cxeÍplo, no B, Russo, ITT, Auto,ndLic1, TLP, l,lel,ro, F. Pública
(con excepç5o do M. oo Exdrcibo), Seguros, etc.

Fn[ nosso entender a naioria dos nosso aderentes est^ão em conaliqões de en-
irar para o ?artido. Isso traria sangue novo às nossas fileiras, reforqará a
orgânizaqâo do Partido, aunentará a nossa capacidade de trabêlho e de direcção
sobre o Ílovifiento de massas, pernritird, sem dúvida, novos pâssos em frente.
Trotâ-se de uÍI problerna de, porâ jd, ligar os aderentes ac Partidô e, mediante
essa ügaçâo, educá-Ios e conreçar a pô-1os a fazer â1gun trabalho-

É evldente qur so ê6saB orga[i2iêç6eg não o fazem, n5o vão conseguir dor
e§ses novos passos, pois que nem os aderentes, essa mâssa que nos epoia e pre-
t€nde entrâr no P'\rtid ), não orglnizMos.
- Ouiras orgânizações, cono por exemplo, a DÀTSÍN, a l{AGlE, a F.0EIRAST0G'18,
SIm, EL,BOFIL, CÀMBOUR]\IÀC, ESCRTdBIoS, CoIdRCIo, etc., ou tên, neste nor.renJrc,
Sraves problcmês, ru são einda jovens, cu não se desenvolvem cor:ro d necessdrio.
Iirto estd lj.gado à aàitude fâce êos aàerêntes. Mão os orgâÂizai vêi jmpedir 19
solver os probleraôS que hCi vai jnbedi! DrE rápido deseívolvi]trento dê organiBa.
ção e a sua con6olidação. Por outro lado, aohaecs qüe sd crganizando-os esses
objectivos serâo êlcanqadôs. Ta.'nbdm aqú, não organizêr os aderenies, nâo rea
Iizar as assirêturâs, sÍgnifica illpedir a consolidaqâo e reforqo do trabalho do
Parrido.

- Un grande nú'nerg de lôca.is, alguns alos quais das 1OO grandes fábricas e das
150 freguêslas, n-c têm organizaç5o mâs possuem aderentes qüe, nc entanio, ain
dê nâo lêm assinetu1.a. Sâo, por exenplo, Favorita, Ge1-.l4cr, Lusalite, Sida-
-Sueca, Mirandela, Cêsa Hipdlito, IOC, Sorefane, J, Pinenta, Cometna, G. Elec-
tric, Àtra1-Cipan, EIIL, C. Motors, Cima, Ccrnportel., Àliança, l,ilografiâ Poriu
guesa, Tip. Mor:rão, Carris, 0@íE, Teixeira Duarte, EP.A-],, Iord, Face1, Rodovid-
ria Nacionê1, 3, Nicolau, Stê Justa, Colares, BtEcêrena, Madaleoê, S. Miguel,
Coraqão de Jesus, Lindê-a-Ve1ha, I\'ajouce, Penhê (rc Franqa, Musgueira, êtc.

0s responsdveis lor estes locais, nâo se preocuparatn, i-rlclusivarÉnte, em
foreâr 1d edLulas, em organizar o Parlido. Dal nâo terera lutadc pela reê.liza-
çâo de âssinaturas, úica vi: parr ligar esses aoerentes ao ParLido, para êdu
eá-Ios e levd-los a que verúan a desenvofver trabalho para o Partido nesses 10
cais.



.., ,
.E claro, que isso se deve a nâo querer dirigir as ,[assas nem organizar o

Partido.

III CONCLUSAO
Coao é evidêntê e apesar desbas interferênciês da linha burguesa, a caitpaiha
provou ser correctê, aos locais ondê foi levada à prática os objectivos forêst
cunpridos e isso trouxe bons frulos pare o Pârtidc.
I?-avê-se, coiíc nâo podia deixar de ser. rÍra lutâ intensa entre as duas linhas,
jd qre d-a lolftici do II Pleno que 

""id u* 
"r,]su, 

bem cc&o o Pl-ano arual da
Begiâo.

Esaa luta deve-se intensificar, as i-nsuficiências devem ser colmatadas, os erros
apontados corigidos, para que esia caÍpanha prossiga e avance ainda nais.
0 Departc,eento deve, a par da lutâ peIôs 5,000 j ornêis (a que esta canpanhê da-
rá um grande conLributo), dos 100 novos pontos dc rede, da liquidêsão das dívi-
da6 ao jornal, continuar â travar a luta e conseguir os 1514 de êderentes orgê-
nizsdos âtd ao fnll d., anor

VIYA.I.4 03 ÁDEREÚ]ES DO PÀRTIDO COI'IUNISTA DOS TRABAIÍIÁDORE.S PORIUfrIESESI

Ii,,ORTE ÀO CÁPIÍ'I'IACIOIÍI§MO E ÀO IJQUIDACIOMSMO!

YIVÁ O PÂATIM !

Departanênto do rr],uta Popular"

da O.ganizaçâo Regional de Lisboa


