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INTRODUCÂO
O. III Enconrro de Responsaveis da Rede do órgão Central, vai efectu-ar o Da-Lanço da situaçao da Canpanha permanentê de AÊsinaturas e dos ,,a_gamentos, ctunante o mes de Setetíbro.

- A prestação de conras e o controlo rnútuo que dêve existir e cuio Da
B:1 clbe aos Encontros, deve pernitir -."_.onsiitri o *éióáó ã.-"p"áiun':oar, tllocar experiencias, ganhan una visão de coniunto e travar a Lutano que-toca as tarefas politicas do.jornal e ao-cumprimento dos objec_tr,vos tixaaloE, detêctando os erros e desvios, assim cômo agarllar nos aspectos positivos e senvir-se deles cono o exénpro p""u 

" .õ"i""to áã pãFtido, provando que á possÍvel arcança*it6;iã;; ã;;ã.-q;;"3;";;";' i;:tar.
o Departamento do Luta popular, ao apresêntar ao III Encontro de Responsaveis o Relat6r'io da sua àct ivídad. ,' p";i; -á 

" 
it".íaã^'ãiiàiã"iã,' àãluta-travada contra as ideias, desvioe 

'e' po}Ítica apiiáaaa pdlã aniÉr,i_or direcção, tendo cono lase á'siiú"!ãà ã"il;i;-; iãssos aaaos,assiar c,qo as insuficiências, desvios e err"oã eoroeti.d"é perà .ãi""i-ài;;à;;:' -'

2,

I.

4.

BAIÂNÇO DA SITUAÇÃO

En 'primeiro lugar, a questão que continua a
rem sido dados jã algun:s passos-, álêbeL se aoIver. se situa na néracão aiãlEcil
Dêpartan Luta Popular.lõãí6reão d

co10car,-se,
contrad icão

apesar de tÊ
anc

unfo do Partido, qúã assuÍlã áj ddã-m
o Doli o

que nao tor-aspecto re§o1v
Sendo 06.problemas do jornat, po1Íticos ê de linha polÍtica, a diree
çao e determinante, nê alteração que á necessário olerar, o-que im rplaca um.l gnandê firmeza ê deterninação na luta a tiavar - por 'inventer
e !êctifican a atitude do partido fáõe ao jornal, q"; ;ó ilá";ã;1i;_rar-se desde que, o Departanento do Luta póputar'crirnpra as suas tare_!as, travê a 1uta, troque informações e agarre os prôbl"emas mais difÍce1s, no sêntaclo ate ter um papel activo na sua r.esó1ução.
No conjunto da actividade do Dêpartanênto, deve ser realÇado os a6Dec
I?l^!?iiti:::t que são o principar, e quê estão rigaãos á "priã"ãããE-"-1!::!":- y 

" 1I ].aala _e ao paBêt-dos Encontnos já reaÍizados, ilue cónstiruaram una aÊL-i-êçao nos netodos e no estilo de fpabalho.-ná fornacãã
::):-1!i9r"", ê na luta que permitem travar por atcançar uit6"i.s, Êu
I1:::::?il 9s :T19" e_coÍüater o5 desvios que se rnanifestan e qué sãoconrraraos a êdt-facaçao ê consolidação do partido.

:::9:-9.:::.""iaI os aspectôs positivos, coloca-sê a quesrão _ qual a
:9{'Jl:a! l!a?_eT} stêntê en}!g oÊ aspecros positivos, rnaferiarÍ zad&--iã
if:.:1S"? oa clarecçao unatlcaata, na apresentaqão e discussão do planoale lana-L clo_ano ondê são definidas as tarefaé da defesa, consolida _
çao e expan6ao do jornal, e a grave situaCão en Oue se encontra o iôÍ,nat, quer pela descída das assinaturas, a i s im-ããfríãõã-EãEãfrõãTãEÍ -
-.0 Depêr'tamênto do-Luta popuJ-ar não sê transforlmou na dinecção po1Í-tica.da canpanha, não tenão em conta qúã-;;;;; "-- "- 

con _

-a::d]g::: 
ian sungir e que os métoaos párã .-irã 

"""or,_rç.o terram queser otterentes e resolvidos um a um,

- Não bastando ter um plano co!,recto, tratava-ae de tr.avar de iredia_
19_""-r:9i1i? necessarias, traçar" orientações, controlar a sua apl"icaçao, e anaJ-rsar os novos aspectos, que se colocavam,



-2-

5. A situaqão êxistente deve ser analizada, ern pr.irneir"o lugar na direcçioexercida pê1o Departane"t", 
"- 

il-;;ii;;;.";.fiiá:;' q"e - s e Eaterjarizapor des', )s nê aDriêacão-aó etano, ãàuã.à -if;à-ll,principais 
responsabilidades da actual situoçao.

- por nao travar uma luta firme, pela dêfesa, consolidação e expansãodo j ornal.
- Por não travaÍ' a luta contra a; manifestaçõês pontos de vista er,_rados no que toca ao io.nar, àeix.;õ-;;-;;à;;;" 

"-;ii;çã;;s";;.;:;i:,uli."i:I.l:ando.e-denunéia"ã;-;-;s;;";;;iã*aã "ituàiàq ;-r;ôi-
--Por considerar na prática que.bastaria ter um plano, justo, e airdanao te? em conta. ouê a <,e aplicação não necessitavea.iiiàãêeã ã-àtãa luta que..6c travâ á prolongàda e'que." 

"àrt."-;-"ãrta da DrinciDalquestao - ',pode um partido cõmuniitã-ã*i"ti""rãi ; ;;; '6";â""õáii;;5i i
- Por não-ter'33nta que a Edificação e consolidação O. ,""ald"-"-0.-seu jornar, deoende ám ori,neiro rüg." 

'qã-fãiãi"ãüãiãi.' 
I' oiiã.ãaá"a.Deparrêmento, na luta pãr urc"nçãn'"itã"iã;:"- ""= "-

- A situacão não á boa. fÕnãn cometidos erros e desvios à aplicaçãoda politica traçada, 
"-qu" iryri"a, -;;-p;;;;"; ii!ài'_p"",,a"o 

"o* o"ênros_ e- conrigi- los , mobilizar. todo o pàrtido ,.,. áãiu". do jornal. êter en conta um ensinamento dô camarada Mdo.
ê firne desenvolvioento r' - A questão está
campanha foi mantida em segredó durante áano e pêrdeu-se tempo sêm se ter avançado

EEtamos para aqui ê-falar da nêcessidade de sernos àctivos
:.Iromu9 mas, nê pratica, podeis não ser capazes de diri_g1r actlvamênte e de conseguir urn f,ir.me desànvol.vimeilto,. ser-se activo e fir.ne ünp:-IÀi .ilJ;i;;";';;;àros de con_tro1o, atribuir tarefas à v:.giap e 

" ""-limjiiiento. lnacassar no cunprimento de-tarefa; q"u pãáão,-"ãí- ãil;;iá.;.E:i;toLeravel" revelando falta dê ántuiiasno p. r"-,"ããi"ii"*"1+

lpi:ld9o com o camarada ,u9, o.-iolXol'fi*là 0." e?ros, e compreendero seu caractêr de classe, á o caminho a'"àgúi"-p""ã-ã1t"rar e i^r"o_::" 1. :il::91., pers ist ir u rutà" p"i"-elii"-àãaã-àI iãii'.iã""aá,ltãiiroo, oarrganclo e 1utando pela aplicàção aô plaio até.tlnãi ã;;;..--'=

6.

rrDirecção activa
beÍ4 eolocada. Â
naion pai"te do
nada.

A CAUqANHA PERMANENTE DE ASSTNATURASII

"=-tlg:-n:T" os , _o. 
ponto de partida para a actividade, oprrmearo Dasso Dratico para a cnLação da organizaçâo qúe

9::: j:i::_::. rinarnente, o e1o funãameniai- que nos permi-tara dêsenvolver", alargar e aumentan incessantenêntê êssa.
SIg:11,"çãg devê ser a-criação d; ;; l;;;;i;;;;-;;ã"";'-Kussra. Antes do mêis, precisanos dum-jornal, sem ete nãoserá posslvel rearizàí ã;-;;;ai;; liltáiàti." un trabaliiode-propaganda e de agitação mú1tipra" b;;;;ã; ; ;óiiã;-priacipios, que.-en géra1-constitul a'tir,ãi;-;"ili;;i-;-pêrmanente.....

LENINE,'por onde coi:reçan!,
1, 19 lli." o balanço da Calrpanha 

- 
pernanente de Assinaturas, devemos tersêmprê pre§ente os §eu6: dbjectivos po1íticos e o seu ar-car,ce na dêfe-

ii":-":1. ?l::i?ão do_ pant ião, . t. I-a ã;;-;ã; ã,ir," 
."1-ãil.ãa.'-r.iiiir,

r.rzer oo lorna-L o el-o fundamental quê perrnite alat,gar ê desenvolven o,Partido.



2,4 grestão pnincipal que se coloca no balanço da CaÍnpanha Pernanen-
te de Assinaturãs, d".," en prinreiro lugar-saber se á justa ou não
e a prática comprovê a sua justcz].

3. A Campanha no conjunto do Partido não se desenvolveu, e sofleu
nesÍro recuosr cuja principal resPonsabilidade cabe ao Depaltamen-
to, sendo de réalçar os exemllos das organizaçôes quê aurnenta?am
as suas assinaturas, sendo una minoria, prova que, lutaran por es
tabilizar a campanha e constitui por si un passo para o §eu-desen
volvimento, comô slo exenplo dissó o C.L. Graqa, C.L. Cascais,
concelho Aáambuja, sector-Prev'idência, Ilscritôrios ê Comércio.

4. No entanto o aspecto princip:1 d realçar, ó a dininuição das assi
naturas na maioril das-organ-izaçôes, situação que devc ser vista
efi algunas questões que óe co1ócam e que ãeven nerêce!' a di§êu§-
são do Encôntro.

5, Sendo que a rnaioria-do Partido, não s6 a,considerou justa, e cor-
recta á sua alteração de campanha de verão Para CaÍnpanha Pe!'nênen
te, cono ainda xoanifestau o seu inteiro apoio aos objectj.vos tra-
çados e ê deterninação dê lutar pelo seu cumprlmento.

6. Pantindo da realidade, do apoio demonstrado pelo Partido, e não
esquecendo que qualquer batalha é sempre fruto dumJ grande Luta,
deve analizár-se porquê razão diminuiram as assinaturas.

estaô ue se coloca ueê iacipal, 6 a de saber ae o
:!u -as suas

tarêfas.
- Quanto à campanha, e posteriornente à discussão em todo o Par-
tido do Projecto-Plano 'iQUE FUTURo PA-RA A CAMPANHA DE ASSINATURAg'
que assuroia nêssa fase o aspecto princiPal' tratava-se de Poate -
riornênte pasaar ao dêsenvoLvimento da Campanha, aos novos aspec-
tos, principalnente ã linha dê nassas da Campanha, centrada nos a-
derentes, activistas das Erassas e simpatizantes, no sentido de re
agrupar forqas e dê enraizar o Partidô no seio das massas e pr:in=
cípalnente io seio da classe operária, como alnda de prestar coii-
tas ao Partidô êômo 6tava a de nha, os avanços e oo
recuos.
DraIlCa
sêJãm tidos etn êonta as sep;[intes questoes:

áitanento nao ariõ[,'] o-g\re significa na
lecçao, anp

a) Discutir en todas as organizações a Canpanha, as razóeÀ e as
c...saj à" terárn áirninuÍao is assinaturas, àssin'coroo altái'ar a si
tuaqão e alcançar os objectivos fixados.
b) A atencão que ô coniunto do Partido deve dar aos aderentes,que
está tigaào pór um tadá, ã questão de saber em quem assenta a cên
oanha e"oue no essen"i"í nãó scfreu alteracões 

_e 
cue inctu6iva :

mente baixaram, prova que é necessário tomár medidás que se pren-
den pnincipakoente no papet que o jolnal assume na educaçao e rea
grupamento das forças dispersas,
A situaqão prova que á necessár:io agarrtar na nassa dos aderen -
tes, deiinir etapás e fâzer da maior:ia assinantes do jornal.
c) Combater os pontos de vista que se opõem à consolidação do jor
na}, qu( se manifeEtam pelo liberalismo corn que é tratado o jon -
nal na sua distribuicão às nassas ê DrinciDalmente ao6 assinantes,
manifestaeões que na-prálica ]evam à- liquiàaqão do jornal, não
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tratando con dêterninaçâo as tarefas da distribuição dg jornal
aos assrnêntes, satuaçao que a nêo ser combatida levarà lo des
credito por pante das massas e inêvitav=Inente a que se venhafr
a perder assinantes.
d) qonbater os pontos de vista que substimam o DaDeI das assi-
naturas, consralerando uma tarefa sêcundaria. nao vêndo o papel
iisÍE-6 tituÍvel que o jornal assune na ljgaqáo às massas e no
enraizamento do Partido, assiÍ0 cono a }i[ação que a asSinôtuna
significa, como ainda ligado à tarêfasda dãfesá e consolidação
do j ornal.
e) Um dos desvios oue se nanifestou e oue se reflecte na baixa
vcrificada quanto ás assinaturas, á o problema da renovacão das
assanàtunas, que em alguns casos nao se têm feito ê nôutros sÕ
dãixãdõE-]ãra. segundo plano, .a sua renovação, considerando qresê podem !êcebe! as assinaturas no final do urês, o oue na piã-tica 6 tambám uma posicão poIítica face à Campanha.'à sua esrabilização e ao seu-desãnvoivimento contÍnuo. ' '
f) Cabe aos rêsponsaveis travar a 1utô, por mantcr todas as as
§inatur.as existãntes, resorver e aconpanàãi-E-!ãitó- os prôEfã
nã§-Eu-é-=üÍ:Íã-m; no sentido dê conpneender as razões ê poder pg
por mcdidas para alterar a situação.
g) Cate ai-nda aos responsaveis travar a luta Del,o cunprimento
dos objectivos fixadoê, estabilizá-1os e lutaiííêlo aÊu deseà-
voMiÍglÍtõ--Aontinuõl-íazendo pr opaganda das exemplos avançado§
que façam-puxar.-ô conjunt -r das organizações e agarnan nos pro-
blenas mais difÍceis io sentido dã sua resoluçãã,

Írr A SITUACÃO DOS PAGA},IENTOS

1. A situação dos pagamentos e a luta pelo pagamento integral dojornal, tem vindo a agravar-se e o aspecto principal é o facto
de se terem efectuado os pagamentos rnàis baixos nã negião des-
de há muito tempo.

2. Esta situaqão implica una aná1ise pr.ofunda das causas e das ra
zoes da situacão. oue não Dode estar des]idadã- oor-um lado pã
la discussão ao frfef do jàrnal ligado à.ãn"oíiàução e deseil
volvimento ao fai.tiao, como t!.atan e resolver os pioblenas das
células atrasadas, o que por vezes á encar.ado conó una tar:efa
desligada do jor.nal, não vendo quê o jornal á o eto de ligaçãoe o rneio de resolver esses problenas.

3. A luta pêlo pagamcnto inregral do jornal, está 1igada por un
lado ao desenvolvinento da Campanhá de Aésinaturaã é pór outroà questão dê saber se I'Podê un'pe!,tido cár"ni"iã' exisiir sern o
seu Õngão CentÍ'ali.

4. A grave situação do jonnal, deve-ser encarada pglo conjunto_do
Partido e analisar as consequências que daÍ adván e que estão
liqddas pon um 1adô ao cercó econ6miio que a burquesia faz aojornal dos cohunistas, aos boicotes na sua saída, às rnultas,
aos prôcessos ê ás sucessivas tentativas de.tentar. calar a \az
dos conlunistas,que se reflêctern e târa os seus inimigos também
dentro do Partido.

5. A luta pelo paganento integral do jornal deve travar-se en do-
is sentidos; por un lado, no gignificado de classe que têm es-



6.

1

8.

C.O N C L U S õ E S

Pelo que foi dito, trata-se
tuir ou não un neio de alterar a
de da situaqão e a necessidade de
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sas posições, que mais não sãô dô que nanifestaçõês da burguê-
sia no seio do Partido e travar u$ combatê contra os pontos de
vista que considêran que não á necessãrio prestar conlas ao Êr
tido e-efêctuêr os Dasarnentos à secunda-feira. colocando dêstã
forrna também .m .uuã."u saída do jãrnar, dandá oportunidadê ós
ataques dos ioimigos inter.nôs e êxtêy'nos de podêrên dêsfêrir cE
seus êtaquês,
A luta entre as duas linhas, sendo onotor de desenvolvinento dc
Partido, dêve travar-se nuna base correcta, na demaueação ên -
tre-o certo e o errado, apontando os exemplos positivos, pro -
vando que e possivel altêrar a situaçáo desde qLre se ouse lu -
tar, defender o Partido ê o jornal.
Exemplcs disso, constituem as nossas céIu1as dos TLP, CTT, que
Drovam Dor um lado a atitude Dolitica face ao iornal. a sua de
rnancaçãà da linha que quer -riiluidar o jornal, é de cómo é pos:
sivel êlcanqar vitoriaE desde quê se ouse lutar', defêndendo cor
firmeza a lÍnha polÍtica do Pa;tido.
Deve aindê. realçar-§e as organizações. de oeiras, MonteLavar e
D.F,A., quê efectuaram pagamentos de 1003, o que significa uma
preocupação em alterar à ãituação.
No êntanto o aspecto principatrsão ôs paganentos na ordêm dos
20* a 70?, que consÍituen a gnande naioiia, que inplieàm a toma
da de nedidas por parte do Depa rtaEento. e pé10 conjunto das oF
ganizaqões, tràvanão a luta e dar Dassos siqnificaiivos na al]
ieraçãó da"situação, ou aeja na deiesa e coísolidação do jornal.
Se. analisarmos a s.i.tuação dos -pagamentos à Reaacção que no nês
de Setepr-bro foi de 6atl e na úitlrna semana do rêá de-331, pro-
va que é urgente, em primeiro lugar mobilizar todo o Partido a
lutan por inverter a situação e trata-se de sabe!. queú vêi ven
cer na dura batalha dê c1as6e que sê trava entre o proletaria-
do e a burguesia quanto ao futúr'o dô Partido e do sãu jornal,
implica qué todo á Pa!'tido se ün+. e.n defesa do jornal; e dê-u
lna resposta firne e sem hesitàçÃo'áos ataques que a burguesia
constantenentê faz e quê Sê naterializaÍn neste monento no prô-
ximo jLlgamento do Jornal.
0s ataques ao Partido e ao Jornal tên os seús :iniraigos inter -
nos e extêrnos, que tentarir por todas as forrnas caIêr a voz dos
comunj-stas, cabendo a todo o Partido trava!' a lutà, desnasca -
rar as manifestações da bunsuesia no seio do Partido e inver -
ter a situação, éendo r.rma dãs condições o paganento do ifornal
na data marcada.

9.

de saber se o Encôntro vai consti-
situação, de conpreendêr a gravida
tomar medidas imêdiatas,

L Em primeino luear. rectifiear a Dosicão do Dêpartamento e pas
sar a assumar o seu papet oe dlrccçao.
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2.

3.

Estabelecer contactos resulares com os Rê6Donsaveis da Rêde do
0rgáo GitFa1, principalmente onde os EroFImE-ãê tem vindo a

constituen,
do Departa
das reuni-

l-evanta! os
6Ua !'eso1u-

agÍ'avar.
n"uf ir"-",-rniõ.. , qu.
por unL lado, o conhecimênto mais profundo por parte
mênto dos Drobfcmas que se coLocôm, e qua a exêmp1o
ões já reaiizadu." ,áo ,.,*u forma de trávar a lutã,
Problemas, dar. orientações e abr:ir perspectivas na
çao.
Ex Ôeass travando a luta Delo

DEPARTA}ÍENTO DO LUTA POPUIÁR
DA ORGAI{IZAQÃO RÊGIONAL DE LISBOA

6.

o Plano do Depar'tamento, exercendo um controfo efectivo, dar a
conhecen ao conjunto do Partido a sua evolução e tonar outras
medidas,
P=e,+s t l" ." .ot tcec
10 mutuo, quê se efectua nos Enêontros e lutar firmemente pelo
õT;ffrênto do Plano do Departamento atá final do ano - a àefe
sa, consoLidação e expansão.

.Ao Departê.qç.oto--dq Lu ti,Pgpular caPe dirisir bàlalha, apli -
õãfidõ,con f irmeza a polÍtica traçaõíl-éãEEêTe-&niiõ cõFrectas
relações con o conjunto do PJntido, assumin o seu papel, apoi-
ando-os quadnos, dár passos na foráaqão ae especiaiiàtaó aà õr
gão Central ê na sua àduc:ção e formãçâo e aii,da ao papel quã
cabe ao conjunto do Partidô e principalEente ao6 Responsaveis
nà luta para invêrter a siruação.

cunDriÍhento dos éit vos, o que lrnplica- a rectificaçãó

VIVA A CMPÀNHA T'ERHANENTE DE 
'SSINATI'RAS 

I

VIVA A EDITICAçÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARTIDO:

VIVA O LUTA POPULAR.!

VÍVA O PARTIDO I



SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DA CAJYPANHA

ERMANENTE Dr ASSINATURAS - SeteÍLbro

ORGANlZAçÃO AGOSTO
tpte AS.-

SETEMBRO
%p. t9 ÂS,

TPTO gP.TO TP.TO 8P. TO
611 612 613 614

C. L. Mos cavide I uu* no 73% 7A

38? 21 7AX 15 349 r07 , s8â 81t

6',7 Z B s6 â 3 8 s% 262 lt g ' s.7 %

s8% 28 73% 25 , 14% :.24% t+?% 45ts

C . L. A. Piná. 522 7s 6'+â 62 89% Lr Sg 'll* 51*

C. L.A1cântara 50% 73 .13,ó 45 43 199 29% 41t

43â 18 522 31 B7%

q9? 30 74% 41 10 rt 639 619 7A4

C. L. Graça 60% 25 192 29
l702, 638 98% 849

C.'L.V.E.Xifa 7 6% 2'l 3s% 2't 51ts 30* 27* 33â

C. L.âlverca 55s so I 5ôt q0 859 49q 46? {3t

C. L. Alhandrâ 808 13 68% I 53* 72* 1191 .28%

U. L. POVOA 54% 7 21e" 3 174 r\% 58? 19*

r+89 36 52% 24 93â 3sts 43* 35*

C. L. oeiras 86* 3L 101eó 22 8'7* r18% 898 50%

C, L. Carnaxide 189 202 3 33? t 03 27% 10?
-.i

C. L.oue1uz l 86* 36 ] B?% 32 69% 94% 4t g 145?

c. L. caêem s2â 14 80â t5 6?% 78% 154rà 22 \

C . L. Algueinão 58$ 26 51? 19 60? 4Bg 19t 75%

C . L. Montelavar 828 6106? 58? 1009 s4% 208t

C. L. Cascais \2* 2\ 88% 25 15e3 62% 1o8s 272 |



ORGANIZAÇÃO %ote 4fl§9
SETEI.{BRO

*pte âp$,!
PTC %PTO BPTO EP'IO

611 612 613 614

C. L. Car.caveloa 583 31 56* 27 52% 7L% 42% 58?

342 27 3s8 18 23% 2tZ 4296 55â

70% (ee, G;
t arlcaraos 71* 61 658 51 548 4ge '752 '19%

Seguros 69t 24 522 42
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TOTÂL DOS PAGAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL
DE LISBoA À RXDACÇÃO - no mês de Setembrô

LUTA POPUIÁR NQ 611 75%

LUTA POPUIÁR N9 612 8I?
LUTA POPULAR N9 613 672
IUTA POPULAR N9 614 337

T0TAt ....... 649

TOTAL DÊ ASSINATURÁS: Agosto 1211 B1t
SeterÀro 1060 719


