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PLANO DE ORGANTZAçÃO

OUTUBRO/DEZEMBRO

Â Conferência d,a Organização Regional d.a Beira Litoral, foi um marco im

portante para o futur:rr d.o nosso Partid.o particul-armente no Distrito d.e Leiria,
nüm momento em que se preparam grant1es confrontações de classer eue tem as su

as causas I rrâs cad.a r"er piores condições d.e vi,C.a das massas e nos ataques cons

tantes q.ue são alvo, reflexo da crise agucla em que se atola o capitalismo, o

imperialismo e o social-imperi-a1ismo.
Foi objectivo d.a nossa Conferência, corrigir os erros e d.esvios e as in-
.^suficiências d.o nosso trabalho po1ítico e prático, a fim d.e que o Partido na

.Região e no Distrito, correspond.a ao q!-re as massas exigem dcs Comunj-stas.

Âsrr Concl-usões Finaisrrsão uma arma, que d.evemos enpunhar firmemente, po

is elas exprinen a poLítica a seguir, para que se ed.Ífique particularmente no

nosso distrito um iorie Partido Comunista.

Tragar e aplicar um plano para o d.istrito, que exprima e materialize o ca

ninho e as med.idas que a Conferência e as t'Conclusões Finaist' nos apontam.

Lutar pela Edificação d.o Partido1 nos Concelhos, Fábricas, Sindicatos, Yi

Ias, Bairros e À1d.ei-as, tat deve ser a nossa preocupação e canalização das nos

sas forças pera o cumprimento d.esse objectivo.
Trabal-har de forma fr.anca e honrada. Não urdir intrigas nem maquinações.

TrabaLhar pela unid.ad.e e não pela cisão. Prati-car o Marxismo e não. o Revisio-
nj.smo. Pensar agir e viver como revol-ucionários, tal d.eve ser o espírito e de-

terminagão que nos d.eve cond.uzirr nas nossas iarefas d.iári-as.

E=trtIFItr]AFt NO tr'ISTtrIITct UM FC,FITE PAFITIDC! COML'I\IISTA

Â existência de um plano d.e organização que englobe vár'ias frentes, exi-
g" "qü," o Partid.o, os quadros e slmpatizantes canali zem tod.as as suas atenções

para essa tarefa básica d.o desenvolvimento d.o Partido e s.Lla Ed.ificacãc

Fazer uma ampla propaganda e "agitação entre os quad.ros e os simpatizantes

e levá-Ia atá acs aCerentes, f azer propagand.a d.entro d.as sedes do Partid.o d'o

Plano de organízação d.os concelhos fábricas e sind.icâtos.Termos sempre preserl'

te que um ami-go ou outra pessoa com que falanos, nos pod.e levar ao simpatizan

te na fábrica ou no concelhor gue um aluno pode ser filho de um operário ou de

um trabalhad.or do local- que queremos organizar, que nos pod.em fornecer um ele-

mento precioso para o nosso trabalho"
Esse trabalho e a nossa constante atenção ao plano, permite-nos chegar

mais depressa onde queremosi ê rto tempo a que nos propomose

CIFI(3AI\IIZAFT 5 IN(f,VOS COI\üSELHC$ EC' trlISTtrIlTÍf

O nosso distrito tem um total de L7 conselhos, tendo organizaçâo relati

vamente fraca em & destes ou seja, Leiria, l4arinha Grande (Vieira de Leiria)

CaIdas e Alcgtraça. Portanto só um pequeno número está organizarlo, sendo nece
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ssá;io rêforçar ossa orsanizaçâo. Deve-se desta folna' € d--ntro da po1ítica

traçaala pelas '!Conclusões Finais"' apontar para 5 noYós conselhos' parilndo

do seu srâu de importânci.a, de.tro'alo quaclro seosráfico' econ6mico ê potiti-

co. Desta formâ apontan-se os 5 novos consêlhos a saber:

I1ARINHA GRANDE; NAZÁRÊi PENICIiEi CÂSTANHDfRT\ DE PDR^i POUBÂL

. Nestês conselhos existin simPatizantês e anisos alsuns dêles já contactg

dos ên têmpo pelo Partido e que serão a ponta para o nosso trabalhoi D Casta

nheira de Pêra, 2 operários nos luqarês ale Escales do }leio ê Á]ém da Ribeira,

êm Pêniche sinpatizantes en Gerá1dês, na Nazaré I assinante do I'LUTA POPUI'ÁRrr,

na Uarinha cranale existeh simpatizantes na Iwima e Manucl Pereira RoIdão, ê

que vivêm êm tugares Co consêIho de I-eiria.

Tornâ-sê nêcessário traçar üE conjunto de medidês práticas ê })o1íticas,no
sêntido de a organização dos conselhos saia cunprida e!í têrmos e prazos defen:

l) Embora tarêfa ate toalo o Partido' serão dívididas as ta.efas de orsani-

zaçâo por vários caaaradas os consê1hos do distrito' ondê se vão cêntrar-as a-

tençôes do Partido ficando ordcnados da sêsuinte forma:

e=-

E
MÀRI\HÂ GRANDE

NÂZARÉ

CÂSTA\HET]I11. DE PÊRÀ

-
LE IRl A

POMBAL

,
ÀLCOBAÇÂ

MARIiiHÀ GRANDE

CÂLDÀS

PENICHE

r
VTDÍRÂ DE LEIRIÂ

2) os camaradas rêsponsá\'eis pelas tarefas de organização devem têr en

conta, nos planos dos conselhos, o plano cêntraI. intêirar'-se do êstêdo de oI

ganização nos locais onde existe tonanalo em linha de coita êssas situaçôês e

procuranalo a nê1hôr rorna ale a desenvolver ê sarantlas no que iespeita à apljl

caçâo do plano cen'rral do distrito.

3) Os responsáweis dovem piocedei ao levantamênto dê simpati2antes e am:

sos nêssês Iocais,
4) razer um inquêrito' sobre as câracteristicas do consell'o do ponto de

vista social , econónico o político' ou seia, classês predoninantes, activida-

des profissionais doninantes e situação da vida das sua consciência

5) Distribuição ale propasanda' connnicêdos' sobro problôma§ mais seniidos

centranalo a sua distribuiçâo iuni:o alas caraatas mais exptoradâs! nos bairros'nas

fábricas ou nas docas.

6) Àssêntar a yeeala alo nLUTÂ PoPULARtr! nesscs locais mais ímportantesr fa-

zencô deslocar t,rigadas, devidamentê orsanizadast e traçando obiectivos de vcn-

dat noÊ conselhos ondê isso é possível' montando o sistêma de rêdê fixa' loqo

que hajam condiçôes minimas de orsanizaçâo'

7) Fixaçâo ate prazo, pa:a o cunprimênto ala la fa§e 
'lo 

plano! que será a dc

criar o niniao de orqanizaÇão' at6 ao fim da sesunda semanâ de Novembro t3'/!L/7V
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B) Dar inicio à scaunda fase do plano, que

çao âte ôo

9) Apres"nLição por parlê dos rcsponsá1êis

'; mité dê Distrito, ou outro orsâo quê substitua
pêriódicas.

FIEFc,NCA.FI E

GETNSELHOS

O nosso alistr:ito teü i,;rr'ca de 25 síndlcatos, sendo

aBbito distrital, atrangendo os piilcipai3 seotore§ de

do distr.ito.
úma grande parte dêstes Sindioatos são cont?olados

úêntê pe1â interr s ocial-f as ci sta,

3
sêrá a de consolidar a orsânjzg

, dc r,. I á { ó r i o s . s c r i t o s , ro Co-

êste nos jn(êr\àlo- d3s reuniô""s

que 14 dêstes são de

actividaale da ecooooria

alirecta ou inCirecta-

EIESiENT\/CTLVEFI A (]PGANIZACÃO NctS Z1

JÁ EXTSTE§üTES

Dos 4 conselhos, ondê existe organização, en boa verilade se poderá dizer r

que o sau estado não é suf;cientenênte sólido nafsüns ca,sos, como Caldas da Rai

nha e Álcobaça' bastante débilt sendo quê no conjunto, o nosso traballro Eão u1-

tr"apassa as sedês de conselho.
Às rrCOI.ICLUSõES IINAIS'i aponta,n resolutaríente, para o reforço ê alarsamerto

da oisanizaçâo nêsses conselhos.
Torna-se necessário desta formar traçar un plano que abarque uD conjunto

de neatidas práticas ê políticas a curto e a nêaio prazo.
1- Reorg3ni?er o jomité de Concelho de Caldas da Rainha, ticardc para

tal responsávêf o camarada tI " o camarada !I ;

2 - Alganlzar um or'gão dirigente êa À1colaÇa, devendo-se apolliar dê ime

diato !3ra una cáluIa ou ccmité Loca1, ficando res-§onsáve1 cIêstâ ta-.eia o c-a

-'-"-"D.
, - Ncmear um secretário para o CoBitá de Concelho de Leiria, Eêdida

que del/e ser tonadâ em mãos i0xediataoente pefc eamaracla lI.
4 - Traçar lfanos, nestes concelhos, no espírito ala aplicação do piano

distrital,
, - Nâo abanalonar e oanter: cintaciros regulares con o Partialo e a políti-

ca do Paitido, aqlê1es sinpatlzantes ainda recuados ou não, ê que lertençan 3

outrôs concelhos do dlisirito. nistribuição regular do Luta Poprjlar: e díscussõ
es cultas, sobre questões actuaisr.medidas alo Governo, causasr lutas dâs !e.s-
sas de âmplituale naoional etc.nestâ forBa lIaEôs prêparanalo esses homens e.ru-
]heres de u[oa for0a segura.

4 E'ESE!\I\/ELVEFTMC!S A, NCTSSA ACCÀcr E DI-

FIE C c AO I\l CT TFlAEIALHcl S!NEllCAL

DeveEos desta fo?Ba centra! forças nos I Sindicatos princip.rls â sabÊrl
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Sindicato dcs l,Íetalúrgicos 6,000 trabalhadcres

dâ Construção Civl1 . ;. . ..j. . , .
rr dos Escritório3 e comórci.o

., 'r " cêrâmicos
Í Vialrei ros

't Quíoicos ,..., .. 12,aaa
,, Às.,al a -iaoo" lgrí"oias

rr ri Rodoviários
1- Recolher todos os aladcs sobre cs I sindicatos, sócios e eleiçõês e

Estatutos.
2 - Tona:r posição e acompanhar todos os prccessos de Contratação, lrinci

palloente no que refere âos sindicatos dc pleno.

I - Iormação das fracções sindicais,
4 - Centrar os planos ale trabalho destas fracçôês, e do t::abalho sindical,

nas lábricas e eopresas mais im])orlrantes. Propaganda, propostâs e formação de

l istas etc.
, - Prestar uma grande atenção às eleiçõeB de lelegados sinallcais.Tr:açar

plancs para que os nossos camaradas seiam eleitos, leYal a que os nossos c3Í04-

raalas se proponham, e alesm3scareo os alelegados sindicais o!ortunistas, corru!-
tos, ou q-re capitulam íace ao trâbêli(--'

6 - Lançar campanha§ de p:ropagandar de ilenúncia do revisioniêmo' neo-re-
yisíonis!0o ê das concepções pequeno-burg'.1esas centrando-as nas paincipais fá-
bricas atefenidas no !1ano e do sector cÔrrespondente âo Sindiceto'

O Sindicato dos lrabafhâCôres de Coqárcio e Esciiiório, á um sindicato
que no's no mínimo aliriginos, aas aÍé agorâ, ainda não loi defenido eom sufi-
ciente clareza, êm que têroros o Psrtido o dirige. Émbora em determinados ca-

sos seja apolítica do Partido que toÍIê a direcção. llota-se no entanto unLâ aLi

tonooia flagrante en re1âçâo ao ?artido. Á e).is'úência ale organizações do Par

tido neste SinCicatc, que não cperâc, ôu que estão destroçâdas, não forain ain

dâ, a proyâ süficiente de que as coisas não se feçaao de lorma conirária aos

princípios coounistas dê direcçâo do Partido'Àlguns pontos de viêta do ânalr_

co-sindicâ1ismo existe4tês na cabeça de 413'rns caíarada3, são bastanie per:ni

ciosas e dêvem merecer uma atênção e coÍobate sisteoáticos de toiio o PaÍtido

e particulârmente do Conitá dê listrito.
úo conjunto de medidas derem ser defenidas, a fiú ale refo.çâr a }irecçâo

alo Pârtido no Sindicato.
1- Reor8anizar a cá1ula da direcção alo Sindicato, à luz dos xsiatutos

do Partido, a fim de que os ele!0entos de iúêdlato os aceiteo e futem, no es-

sencial de imealiâto, pelo seu cúnhecimênto.

2 - Torrlar operarlie a cé1u1a dos Írabalhadores do Sindicato, proceder eo

seu âlargamento e traçar !1anos na base st trabalho na recolha de informações

im!o?tantes e nêcessárias partic,ilarriclrr;r' :1r i I 'Ji\'li'ratos que fazem larte do

p1ano, organizar e tomar posição face aos problena§ alos trabalha'lores 
'los 

Si!

dicatos, alando prioridâde aos B !rincipais.
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, , - o Sindicato dos T.C. e Esc. tets o previlégio de ter em toda§ as em-

presas ê íábricas do plano, empregados seus âssociaalos, normalmente escrltu_
rá:rios, te!r os Ielegados Sindicais dêssas eopresas, logo uma situ3ção 1'anta_

4t ;osa prra o Partido, que se dêve materializar eo núcleos de trabalhadores e

delegados sindicais nessas empresas, reunindo ccrn e1ês regularmente r dlscutin
do a po1ítica e em curto êslaço de teopo, nafguns casos, temos a organização
.lô Pártrdô nêssas lalrrlcas.

4 - À cá1u]a da Direcção do sindicato e o Si4dicato, deve concentrar for

ças prioritáriaoente nas fátricas e Sindicatos do plano, o que não deYe impli
cal o abandono de outras eolresas, pequenas e médias e alos seus associados'

. 5 - )eve prestal umâ grandê atenção desde já'â possililidade Ce êleições,
por pressão Co ir1imigo, particularmente ci 3{)'ji.-"-fascistas, !reparando a for
!0âçâo de una fista, cooposta dê trabafhadores rêconhecidos !e1a mas§a.

6 - Reforçar: a capaciilade do Ielartame[to Sindical do Distrito, traça?
pfanos coo úetas e prazos defenidos para o trabalho sindical defenido no pla-

no distrital e prestar grande atençâo à edificação dcs quadros, através dos

docuBentos do Partido existêntes, particulaLÉente o Manifesto sindical, d.âr

atençãc ao estudo dos c1ísicos do Marxisno, solie estâ mâtórla.

EI-EIÇôES SlNDlCÀIS

nar pafticular aienção nos próxinos l0 diâs, à formação da lista par:a o

Sind.icato da fndústria Vidreira(Nacional) com sede na Marinhâ Grâídê e que r.e

presenta a maior concentrâçâo operáÍiâ alêste sector no distrito.
são de Lro grande significadc, na Edificação do Partialo â apresentação ale

lista a esias eleições, que virá Câr a possibilidâde dê diYJilSâr a po1ítl
do nosso Partido nestê sector opêrário.

Rêâlizâr â Àss-.mbleiâ de Àssalariados
voicle vir a elegêr uma alirecção provisória
Sindicato coo sede no SomberÍal e que dado

encontra eÁceffado sein quatquer actividadê.
quanto a isto torna-se necessário fo:rçar os Bêcânisoos po1íticcs e piá-

ticos quê garantán, sobre uma di:recção firEê e ousada, saldar esta târefa sin
dicaf l1uB êxit o.

J- Rêunir no [[ais curto espaço de tem.lro â fracção sindical dos Vidreir.os,
alargâda aos si!0patizantes do Pârtido neste sector; casos da Ingridd$i, lvima

e outras, discutindo aí a política slndical do Partido e a delúncia da polít:
ca, da alirecção social-fascista do Sindicato dos Yidreiros, tiaçâl'um plano de

contactos alentr:o dos plrincíIrios ala f'rente Cnica.

2 - I,ançar uEla caEpanha escrita de denúncia da política social-fascista
do sindicato e centrá-1a nas principeis fábricas do sector.

, - Sind.icalizar toalos os elementos fue bossar Tí:r a fazer pa?te ala lis-
ta ou não e ver se caso seja necessário, 11nçá -fa entre os trabalhadorês do

4 - nevenros te? se0rlre presente, que só uoa intiotâ ligação ào oassas, o-

perárias deste sector nos peroitirá obter a vitória.

Àgrícolas de Leiiia, com o obiecti
a fim de coívccar eleições para c
â po1ítica dos social-farcistas se
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5 - Fazer uor rêcrutamento dos Ássalarlados nurais sindicalizados no sin-

dicato dos Ássalariaalos Agrícülas do ,i3trlto de Lejria.
6 - Enitir pro!agarda, t-,rgeia ou eomrnicados, assinada por trabafhaco_

1; res e sindicalistas' ou grupo dê Àssalariados Ruraié, cLt.nrtrâs foroas qu' se

jaú correct?.s, dêrurrcjando â política 9ocia1-fascista nesse Siadioator as ra-
zões da sua inexistência e.apontando os ot,jectivos dos -As§âlariados'

? - Eecolha de assinaturas com os dâdos principais, nome prcfissãot !e-
sidência, latrãor á sindicâlizado ou não e onCe, com o objectivo expresso da

!ealização de uma assembfeia para a eleição da Coojssão nirectiYa ?rovisória
e a realizar e@ 1oca1 a defenir, segundo as conCições,

I - Xstâ tarêta de,re ser tofilaCâ êm oãos Éelo ,epartânenio Sinalical do

distr'ito, contando coü o apoio da orgenização do Pârtido no oistriio'

5 A CISSATUFIA SóLIOA trrc, r,AFlTIE(f GOMUNTSTA É A

CLASSE OPEÍ1ÃHIA EAS GFTANDES FAEEIICASi

Àclasseopelá:.iaéaÍorçaprincipal.1aBdificaçãodoPartidocomuni§..

tat e a suâ base ccesa e firme são as grandes fábricas' onde o Partido Aen-

ha raizes profunáas de cndêr nr,llca mais se ârranca'
Às rrConc nsões Finaisl apcntam a Ílecessidade de organizar âs fábricas

com maiê de l,OOO cpeiários, no enta§to no nosso distrito, as fáblicas }lessag

conalições, caso da Ivlú4, predomiÂando a média empresa, ou grande êmlresa âu-

tonatizada, ter1do deêta foi'ma un núúero lxenos siSníficativc de operários'

Logo será defenido o pri4cípio de organizarr com as excepções ?efe:j'las

as 9 fábricas e empresasr co.o mais de 5O0 operários ou trabalhadores'

lndustrla Vlorelra

6ô0

9(10

2ra

COI,ICENTRÀR IORçÁS na ofensivâ potítica e na Eaificâção Co ?artidô, r1o

trat,alho dê organizaQão das 9 fábricas e eopresas do Plano e seguir

nos próximos 82 dias as seguintes o:ríentações, 
'le 

forBat a içar a ban'leira Yel'

oelhâ alo ?artido Comunista dos 'Irabalhaalores Poltugueses, êl1tre a classe ope-

rária, íorça pr.inoipal na EnIl-iICÁçÃO lO PÂRTIDo'

l- - Iazer inquárjto, a fiot de saler sê 
'Lentro 

da fábrica, teoos âtgulo si01

patizantê ou amigo PEra contacto.
2.Rêalizardenúnciassistemáti!asevigorosas.La§toedjdasanti-operári-

CI]'IENTôS LIS ;, ; .. ;.;:; i,

MÂTEL ,.... '. '.. , ... i.. i.

uÁTÉRrÀs ?LÍsrICÀs .;;.. '
XONOVIÍP.IÀ NÀCIONÀL ,... '
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as e anti-populâres do Goverr1o dê maneira a isofar os Partidos BurgLreses e ga4

hâ. o aoui, dà gra,lde masia.

J - propagande._ oe form,r rira â.o] .ção operá-ia pa-â a cr:-e.
t, 4 - Centrar nelas a.propagafida n[ra1 e fazer da yenda do ],IITÀ POPUIÁR uma

poderosa âTma d, o v- tgação .a po)íi,i^a lo DârLido.

! - Não perdlr uora única oportunidadê, de tomâr posiçãôrsotre o problena

dâ lábrice ou da empresa desde o mais simples ao Dais coúplexo, alê ,azer a rro-

tícia ou reportagem para o Luta Popular.
6 - os Conítós-de Concelho, deteor eles próp::ios tonar em mãos, a alirecaão

cantrole e organjzâção dâs fábricas e empresas do concelho,

7 - Nos concelhos, onde, !1ão existe rrma ctganizaçáa sLlficientêliente, con-

solialâda, para o trabalho ale organização das fábTicas, deverá contar-se com as

forças de outros ccncelhos, atá que se crie organização calaz de to[ar em mãcs

essas !are fas.
I - Reforçar ê afargar as organizaçõês existêntes nâs fábr'icas e elUrresas

alo !lâno.
9 - Prooover entre os operários',ô Uevimento de Ádesão ao ?artjdo Cooxr]is

tairr 50 adesões nas 9 fábricas ê eopres3s do plano.
1o - Prestar grânde atenção ao irabalho Sindical nas fábricâs, oiganizar

os nelegaalos Sind:cais, ir às assembleiâs do Sindicato, r/isitar regularflerlte
o sindicatc e rêcolher dados e informaoões.

Ei FAZEFI Etc, LUTA PC,PIJLAFI A .A,FTMA DA OFEÀISIVA E'ct

FAFITIE]O NO trIISTFIITC,

0 palel iorDortante que cabe ao nosso 0.9ão Central na ofensiva -- Edili -
cação do Partldo, deve merecer a maior ate!1ção da nossa parte, na tarefa que

the oabe de ser o lropâgandeaAor avanÇado, nas fábricas e concelhos em todos
os locais, crianCo condições q're pe?nitao ao Partilo desenvolver-se de loina
segura e oais Íápida. Âs campanhas ale venala eslreciaís desenvol1ridas, mos-

trao-nos a forma co0to as massas desejam o nosso jornâi e cono estão dispostas
a ditunali-1o.

Os resultados obtidos até aqui, nas

gral e Relortag. ., :-J)Íe o distnito, aresmo

í0ostram que ó correcto ter sido aumeniâdo

lar no dist-rito passanalo para o alobro ou

duas campanhâs de venda, Venda fnre-
:ã, tenoo at:'g:do os objêct'ivos,
o objectiYo de verda do Í,uta Popu-

seja 500 jorreis.
tenhâm êm conta este salto em fren-Isto e:.ije a adopção de úedlalas que

'1
cas.

2

a sua consofideção.
Q,,LSTiC -DA OED,: F] XA

- Íornar â rede -Cixa de venda do jornal nos bâirros aldeias e fábr:L-

porta, a

bflldaces
rêde par:a

I'aze? os 1êvantaoenlros, nas ruas e bairros, onde é feitc o pôria a

lim de se conhecer quem compra sêmpiê o joÍnal e atrib[ir reslonsa-
paraa a sua entrega, preIJâ?ânúo desalê 1ogo, uír sioPâtizante, dessa

pl!'sar a oaze-', essJ disL'ibJjçâo'



, - os simpatizantês ou ânigos alispersos em vários locais, organi2á-losr

nLlma peçluena cu mádia rede, e eÂtre ele§r prêparar o mals avanÇado, ficando

a seu carAo o levântaúento dos iornais e a sua di§tÍjbuição'
4 - Iazer acompanhar o Luta Popular, da propêgandâ(comunicados) que o

Pârt,do e:ni te.
5 - lncentivá-los a alargâ? ê difundir
6 - 0 suporte lrincipal das venalas, e

ó a rede fixa aLo Luta Po!u1ar.

? - !esênvolver uma .vastâ caopanha de

ao firn do ano 50 novos assinantês,

Â QUESAÃO DA YENDÂ MIL]TANTE

ün dos pilar:es eoi que assenta a dlfusão e tenda do Í,uta Popular ó a ven

ala oilitante, sefl a quaf o o.llosso iornâf não se poderá consofidar entre as

largas canadas do Po]/o e da Classe operária. nefendelo deYe eer uma preocu-

pação de cada oilitanter si01patizallte oL1 activlsta.
f - Cerltrai as suas venalâs no porta a lorta nas fábricas oruito especial-

oente centra? forçâs, Ilas fábricas e eulpresas do plano.

2 - Nas fábricas qLle fiquesl e0r concelhos onale não êxistem coÀalições, pa-

ra quê a.rênda seja feita por siopatizantesr alos ccncelhos, deveo-se organizar
br"i6adas f indal de outros I ccais .

, - Às organizações de fábricas ou outros locais de trabalho devêm,
'a1ém do seu plano ale venalât estabêlecer u6 núle:ro oe jornais, individral, afitr
ile o venaler ao amigo na sua aldeia ou bairro, alargando assio a reale do iornal'

4 - OÍganizàT e traçar pI'nos dê venda de formâ a qae, não hâia sobrecar-
gas para Lrvrs e alívlos para out?os, evitanalo tambóm que uma grande parte da se

oana seja alsorvida pela./enda do i.rne1.
, - Incrementar o espírito ile cumprir os otjectivos e futar pelo pagamên-

to r ntegfa I dc .tofr.â.1.

6 - Icr$açãr Co lepârltanieÀtc do l,utâ P,lpulâr disiritâ1, foiÍado por i ca-

oaraalas ê que deve t?atar dos problêmas da contabllidade real alas vendas se&a-

nâis do alistrito.
? - Feler sêoprê que necessário, reuniões coniuntas de quadraos dê divêrsog

escalôes pare PERSISTIR NO PÀGÁMEIiT0 l]{TEGnÁl, rêuniõê,s sob s direcção conjun-

tâ dc'secretariado do Comitá de Iistrito/nepartairento do IÜTÀ PoPíLÀR.

OUESTÃO TOS C ORRNSP O}II:ITITES

f - Nomear e& cad.â organização, cd1ula o'r CoEitár ou olrtras olganizações ,

o correspcnd.ente alc l,uta Popular, não deixaÍ irma únicâ cpurtunidâdle 
'lê 

envlar

uoa noiícia, seja do prolfeÍa, da fábrica, alo bairro ou da aldeia'
2 - Os corrêspondentes alos CoEitás Cê Con§e1ho, aLeveB te? um plano '1e Àcçâo

centrando forças nas fábricas, empresas, con§elhos q!1e fazem parte do plano

LAt§çAFl UM ÍTc,BEFlctScl I\I.fVIMENTO EIE MASSAS OE

AEESÃO Ac, PAFT'TIEIO

El.

o jor:nal entre os seus amigos.

cas conojçõês psrs a o_ganjzêção

assinantes de oodo a fazet até

7



Na nsiol lartê dos casos, tem-se notado q'-re o nosso Partido, no Ijstrito
não cocprdenderr a iEportância, o signiflcaalo e os principios, porque se de?e

ger a Cqo.pa,l\q oe Áo.sã- so nois jovem Pa.-rido Cô0u i.'tâ.

I

,., L Camper1ha ale Àdesão, não significa fazer de qua]quer efe@ento LLü aderente
nelgL:ns câsos, acontece, que se fazen âder^e:1tes os que já trabâlharam paia o Pe!
tido,ou aqueles qliê p "1rri e s-imlIesÍoe,ltê se dêsligarao dado que não estavar mui

to interessados na Re./o1Lição.

Por outro lado, a1günas vezes, faz-se aderente aquela pessoa âmila, qte a-

precia a nossa firnezâ e corasem' está disposta a prestar-nos un pequeno auxilio

ou seja apôio' mas nâo a lutar pelâ causa alo Partido da Classe opêrária e do Co

Nós devemos trazer ao Partido centênas ou milharês dê operários das srandes

fábricas' prolêtários do campô' estudantes, soldados, mulhêrcs trabalhadoras,

torná-Ios aderêntes em plena 1utâ' na srêvo' nâ lista Parâ o Si4dicato, Comissg

es de Trabalhado.es' Associaçôes! etc..
. Nos nilha-.es de oparários de vanguarda e do rcctor avar1çado das massas,por

que sâo esses que queren transfornar a sociêdadê! lutâr pela Revoluçâo e pela

causa sagrada do conunismo,

Às adêsões feitas âté asora' totalizam o núnero de lo.
Um espírito novo ale Aalesão ao Partialo' sernos ousados' não deixar-mos pas-

sar una Únj ca ororl ún idJdê.

Não são os aderentes que dewen vir,têr com o Parlido. É o Partído qcê dêYe

ir Lêr com os ddêrentes.
1) Lânçar um poderoso [tovinento de nassa de Adesâo ao Partido, vindo a sêr

averbaalas tOO no\.as adesões da classe operária e dos sectoies avançados dâs nas-

2\ Arqanizar êderentes' levar-1hos senalalmente o rrl,úTA POPU-

LAR , travar pequêdas discussões políticas' distribuir-lhe propasandâ samprê

que saia, atribuir responsávcis para essas tare-aas' o.sanizá-ios de fortlla ma-

laavelr na Comissâo Sindical , na Ássociação Cu1tural, na Conissão dê Trabalhâ-
dores otr outras fornas' criando assin condiçõês para a orsanização ro Partido.

CIUSA,FI SEFI A EIFIÉGCÃO EA LUTA DAS MASSAS

A poIítica dofonida pelo Plenurn do Conité Central como centio de srawidade

do nosso trabalho de Bassas c o de oüsar ser ê dirccção da luta das massas'

Àêêrca da política que deve presidit na direcçãô da luta dâs nassas, tra-

luta asuda no seio da orsarizaçâo no distrito. Se a linhâ corrêcta

quê ê a de que o Partido alêve cxrrcer à direcção em tudo c nantêr-se em constan

tê tensão para essas lutas ou â ôutra êrrada ê contra o Partido, {io que um côna

rada poderá ê dêverá dirigi-la sózinho, sêm contar com o apÔio do Pa'tido e a

sua direcçâo' sendo apenas necessário iazêr balanços sunários da luta'

Esta ú1timâ concepçâo, grave pârá o nosso tralâ]ho de massas' têm peso no

nosso distritô e precisa dê se. firnêmentê cor.isida' fazendo análise profurida

tlos erros e alesvios, traçando p1ânos risorosos para as Iutas quê iiâo désPoictal;

ET



ícr'

A F.Â.Câiado, é uma cmpresa situaila nas'calilas da Rainha tetldo cêrca dê

25O trabalhadôres a sua maioria operários, êlrcontra-sa por enquanto intorvcn

cionada ou seja com uirê parte .rê câpita1 êstatal ê a outra com capital privg

do.

os social-lascistas na;tiveranr' loso a soguir ao 25 de Abril, e du.ante

ierca oe dirêcÇão daquela fábrica do ramo atinrentar, a sua políti*,

ca, 1evou, cono em todos os lados' à hostilidadc dos operários' criando assin

condiçôes parâ os Caiados pode.em atravês da demagosia, novamente postos na

fábrica, ondê existe âsora uma srande repressão.
A situação1 ilc ponto de vista, das capacidadês de produçãc' é que, preci

sa scsundo ê1es de ser melhor apetrechada técnicaBentei exisindo do soYerno'

cêrcê de 650 nil contos, pêra continúar a fábrica em actividade.

Quer dizêr que se não viar o dinheiro a êmpresâ é dêsintêrwencionada e

abre fâtência inediatanente, indo para o dcse,npreso 25o trâbalhâdores. Não é

poi "c""" qüe os Cêia.los já adquiriran unidadê fabril do mêsmo raso

ê receDtenente cons'Lruida na zona alc Santaróm, (antisa T6bom).

o nosso Partido tên uma política claramente dêíenida para as dêsinter -

vencionadas, contrária à política dos revisionístas, quc é a ta1 cnpresa mis

tat a esta po1íticar deve ser oposta a da nacio,alização e a aplicação doCon

trolo Oporário,
Dêsta forma é necessárío tonar a iiíciativa, sabendo flais po.mênores,co

nhacêr conljactos dentro da à,p""sa e atacar com a proPasanda sôbre a nossa

politica contra as desintervenÇ6ês, a fornaçâo do Secretariado, a denunciada

política social-fascista das desintervênçôe§ e a denuncia dos objectivos dos

Caiados e do GoYerno.

Ficando responsável ile sa inteirar dêsta §itüâção o canarada das desin-

têrvêncionadas no Distrito de Leiria.

Inte.vencionâdâs- F.A.Caiêdo

RODOVIÁRIÀ NACIONT\L

Às "Conclus6es FinâisÍ apontâram para a nêcessidade dê rêforçar a nossa

orsanização na RN, onde a nossa orsanizaçâo ai.da é bastante jovem.

Ileforçar também a nôssa inf1t1ência politica êntre os trabalhadorês da fl

lial particularncnt. e alarsá-1a a outras filiais' de resto ó una das empre-

sas a orsanizar para a qual aponta o plano!

Dlaborar um comunicado ou docuneuto poIítico, sotre a questão da contrg

taçâo, da política social-fa-scista, .lo.SCTEIIN sindicatos, que são coniunta -

mêntc cof a administração patrôes' da questão dâ desnaciotralização

e quaÍs as nêdidas a opôr.
Desênvo1vêr a níwe1 da orsanizaçâc na empresa, ê ês organizaçôes do Par-

tido a nivel Itesional ê Distritâ1 , no sentido de estêbelecer contactos do ê -



derentes € simpatizant.sr apontando ptrra ufl Colectivo do Pãrtido' a'l

Ássim torna-sc nccêssário proceder ao ais rápido ala.sanrento da orsani-

zação.

4, (apiovado na Reuniâo do coÍrité .Ie Distrito en 1\/ro/7?)

RESOI,I]ÇãO SOB.ltp AS !fN^NÇAS pO PARTTpO

Àcerca das finê:rças e das quotas do Partido, tê,n-se nantido una acesa luta,

entrê as duas tinhas, materializada, em que uns conPreen<1em e cumprem' não só

a necessidade da sua quotizaçâo cono do sêu pagânento e outros uma grande par

ter ncm conpreendên nen cumprem.

O nosso Pa.titlo, ten diárianerltê, senanalinentê e por rnôs uma série dê des

pezas! que nâo pode comportar' se nâo fôr tomada outra atitudê en relacção âo

problêma alas qlotasi o paga,nento aos profissionais, a quotâ ao Partidor ufl sen

núnero de coúpromissos e necessidades.
Una das obrisaçôes do militante! do simpatizante activísta é pagar a sua

quotâ ao seu Partido conunistai.
' Um grande exército dê pessoas amisas e siropêtizanies dispersos, poder'á pas

sar â dar a sua quota-parte, se para ta1 forêm contactados'
Por outro lado, una sranale anarqüiâ' êxiste em natéria de dinheiros' a for

ma cono são contabilizados ê centralizados, demonstra, que os métoaos e a di-"ci

plina prolctária não existe. Demonstrando-se assim têren concepções e métodos

r:ewisionistas, em relacção às finanças -do Partido.
Á Classe Operária, tambén necêssita de fazêr a sua coutabilidade' de o1hâr

pelas suas finanças, não é portanto ao contrário dê que certos canaradas pljnsea

pê]a sua prática, que isso é para os contabilistas bursueses, para os burocra -

Face à situação reinante é ursente tomar uma série de mealidas e leYá-las i

xredi.,tômentê à pr-átice.
1) Rêver có1ula a célula' orsânizâçâo a orsanização o quantitativo da quo-

2) Actuarizâr as quotas em at.azo' até a este mornento.

3) Propôr o paqamento de uma quota ao Partido, aos âmisos ê simpatizantês

dispersos.
4) rratorar un mapâ ale todas as pessoas que contribuem para o Partidq com

uma quota.

5) Ter osse Dapa, suardado en loca] sesuro, fora das scdes'

6) cobrar pcles orsanizações, nas reuniôes, âs quotas de forma a que isso

seja íêito um pouco antes alos fins dc cada nês.

7) Pagar todos a quota ale 5oo$oo ao Pârtido, enYiando para a Co-

missSo Ccntra t d. Iundos.
B) Passar o Comité de Distrito a superintendêr tüdo o que respeita a esta



,!B
9) Providênciar !o sentido ale que os aderentes pasuêm a sua quota" I

a
Io) Nâo abdica. ê traçar planos! distiitais ou locaj.s p.lrâ 5olicilâr'i f,po! i

o das mass.rs ;"través da rêco1ha dê_Fundos.

11) Orqênizar a Comissão ale Fuidos do Distrito' responsáve1 de centralizar
quotas e fundos do Pârtidô, traçando planos I)ara pasamento de dívidas' traçar
orçanento do Distrito com prazos de I ano ou de 6 en 6 meses. Cêntralizar todos

os gâstos do Paftido.

Esta conissão será constituida por 3 camaradas a sabêr:

-IFre srorsÁve r,

#


