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No Relatório sobrê 'rA situação nos caÍopos do Distnito!' aprovado na I confe
r'ância da Or'ganização Regiónal de Lisboa, afinmava-se a dado passoi

"l'toô íLtlnoÁ Á et2- ú12.ÁLA do ano pneaente, 
-dev 

en ten c'Lío'd'l"^ 
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t-oítln uí tqabalho ,Leoul.aL e ôí^teínAtLco noÁ concelhot cqnpo
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Passadoe já r+ neses sobre a realização da Conferência Regional aPresentê -
sá ãã^" nÉà"ssár:io pnoceder a um baÍanço da nossa actividade nos concê1hos
êamponeses do Distrito dê Lisboa.

O Encontro de Quadros que hoje reunimos vai tratar en pormenor- das tarêfas
especÍficar do nosso tiabalhõ, pê-Io que aqui cabe tÍ'a tar do balanço dê con
juirto e realça:: em especial- aIgúmas experiências avançadas que tenhamos a-
áquirido, bei assim côno tratar alguns aspectos onde êntrlonca o coFecto
dêsenvôlvinento do nosso trabalho.

COMO PROCEDER A UM CORRECTO

a A situação eln quê nos encontr:ávaruos aquando da Confer'ência,á definida por
a urn tr.abã1ho irreeuLar. coÍn altos e baíxos, trabalno qlle aêumulou uIn certo

núrnero de recuos ao lóneo da sua existência era inevirávê1mentê aconpanha-
da pê1a inexiEtência duma direcção s6lida que fosse caPaz de- agrupar ..ês
forças do Partjdo nesseslocais, e firme no sentido dê saber dêtinLr a 1]. -
nha-segundo a qual os nossos quadros desenvolvesse,ll o seu trabaLho de aco!'
do con un oujeitivo único.

Â necessidàde dê transfornar essa situação inpõe etapas ao nosso trabaLho,
sêndo que a pr.esênte á timitada pelos objectivo§ citados no inicio.

1 Não é correcto neste momento, colocar-se o problena do balanço da noo
sa actjvjdade êm tcrnos de saber se sonos jã o Partido que pratica um

trabalho intensô e dirige os operários destes coDcelhos; se nos cons-
tituimos já, no Partido-que sálidanente organizado,mobiliza e dirige
as massaa nas cooperativas e associaçocs camPonesasi se so,nos la uln
Partido que cobÍ,e com urna Propaganoa e agitação intensas- oB quêtro,
cantos destcs concelhôs; e em suma, se somos ia um Pantroo que tnrru-
encia amplanente e dirigê' segundo urna politica e una tactl-ca concr:e-
ta e por'um ca:ninho claíaíentã definido-as massas canPoneaas do Dis -
trito.

BALANÇO

I

I

Se sê colôca êsta questão nestes
do,respondêr peta negativa, que

têflnos. teremos então que, Por un 1a
do factá aincla não somos esse Partido



nas quê, por ôutro 1ado, sendo esses objêctivog Para onde nos dêvenos
ã"."rii"ú.i" e pelos quaiá devemos 1utar, eles não co:lrespondem no en- -
iã"iã à ""tu"i situação ê elaPa d. rosso rrabalho no camPo' Sê enverê
dapÍnos por essa via áe anal''c Ião chegaremos cêrtanente a conclusoes
'iustas donde se Dossam extnain os indispensáveis ênsinamentos Para o

áã^int. q". temoà a trilhar:, estareroos á praticar o idêalisno eÍl oPo-
ãI"ãã ""ir.t""iaIisno 

e nàà'poderenos po:rianto, por aÍ, encontrar for
,na de trênsfor'nâr a reêlidade em Ôosso favor.

2 Corr:ecto revê1a-se pois, cêntrarmos a discussão em terÍnos-dê sabêr se

fo:ran ou não dados lassos no sêntido de rêsoIvel1 as questoes 99t,,::
colocavam ao des envólviraento do nosso Partido nos campos do -rlaatr'rto
e definidos cn objectivos e orientações no docun'ento citado de rnrclo'- ã tá to""^ ou não-q:iadas condições ê encurtado o caminho para oPerar
a viragem nêceEsária.

3 Ao onocedernos hoie' ao ba'lanço dd aclivjdade do nosso PartidÔ nos- ;;.;;; -á; oi"t"itá áe Lisboa áevemos oni"entar-nos no sentido-de ve::--
mos'o bon e o mau, pois não PoderemÔs ver correctarnêntê o todo se nao
olharmos Dara as Dartcs em que e-Lc ce divide" e ainoa no sentido de

;á;;i;;;.ã;';"-;";;; iã;.i;= l-"' riçõ"" e os ánsinamentos necessários
aô futux'ô do nosso trabalho.

I]
O NOSSOTRABALHO CONTA COM A\LGUMAS EXPERIENCIAS

QUE DEVEM SER RECOLHIDAS

Á\55IMIL/\D/\5 E /\PLICADAS

POR IODO O PARTIDO

ReveLa-se en tudo justo ê necesEário Prestar aqui o devido relevo às vj-tó-
rias alcaneadas p"io nosso Partido no camPo cuitural ê desportivo, fruto
ã;-;rnã-;;qà; àãri"cta e peÍ'sisterte cos nôssos camaradas e reveladoraê de

àãrã'--".-pà"tia" relactivànente pequenô comc o nosso Pode constituir a di -
recção pana sêctores vastos dãs massas'

1 Sen pr:ejuízo do que se diz na tese sohre "o-trabalho do Partido na' ã"ítí"á'. nà aespor"to" interessa e é necessár'io aqui.referir-que^o fg
cio dos nossos cãnaradas têrem sido eleitos para a direcçáo do Clubê
ãá Arnuaados Vinhos e para a direcção do c'"be do Sobra1 de Monte A-

À"áàã,-ã"""nt" estes 4'meses passaáos desde a confer'ância Regionaf
6e^-.órro o facto de termos rnairtido carnaradas nas-direcções, Por exen-
plo do G.D.C.R. de Doís Portos e do Clube dos Chaos,-no cÔnce-Lho oe
6ãorà" v"aru", do Clube do Vale do Paraíso (Azarnbuja).e de teruro s man

tido un cêrto trabalho cultural na llêrceana (Alenquer), sê deve a . ul'Íl' 
ãer:to número de factol"ês necessár'ios dê ter em conta nâ nossa analise'

l.Existe já por parte dos nossos camaradas una compreensão r:e1ati-
vamente 

-pr'ãfunãa de quê.devemos estar oodê estão as ÍIassaa e lu-
tar no seu seio pot' as infl,.renciar e diÍ'igir,

2.As colectividades, clubes e outras associações de massas cotlsti-
tueÍI de factô un campo excêIente de trabalho Pa]]a os cÔnunistas,
ê do qual não nos devemo§ aPartar.

AVANÇADAS
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3.Existe já una rnaior preocupação, por parte da maioria dos nosgo§
camanadás ' pela vida das massas e Pelos seus P!'oblemas t cono o
prova a participação grande havida nêstas impoltantee organaza -
ções de massas.

4.Existê já una compreensão:raior de que o revisionisrno não se con
bate, nem sê vence aos lritos de "morte ao rêvisionismo" mas siã
,ro séio da= Elassas ê ouãan<lo assumir-nÔs ante êIas coÍlo sua a1 -
têrnativa, sêndo disso exemplo flégrante a vitória al-cançada no
Clube do Sobral.

ADesar disto e não procurando, nem pretendendo, ofuscar o significado
e'a irnportâcia polÍiica deste trabêlho: deve ser neferido que:

A)Nãô existê ainda uma assimilaçâo profunda de que, vitórias desta
Índo1e, bern como quaisquer vitórias que alcanceno§, sao vj'torLas
do Paraido porquanto sá elas foran conseguidâs, foi por !9rYos
sabido apliàar -uma correcta linha de maséas e a justa politica
do nosso Partido.

B)Não ten existido um apoio e un controlo corlrecto, eficaz-e firne
Don Dartê da direccão. sobre os nossos canaradas que estão em si
iu.çã.s de dirigir"ou-influenciar pela sua posição, sêctores in-
poratantes dô povo, cotno nestes casos.

c)Em virtude diseo nesmo, não foram.dados grandeE Passos na
por nova6 concepções e por novag ideias, face à ideologia
àa, e em particú1ar a revisionista, destilada no seio das
ê parti cul armênte nestas organizaçoes.

luta
burgue
nassas,

CorÍro viÍnos, a nossa exper:iência de trabafho na cultura ê no desponto pêr-
nite ã evidência reoolher um certô núnero de enslnanêntos e tirar alguma§
conclusões que sendo de toda a importância para-o nosso tÍ'abalho neste
carnpo especifico, são meis vastis na sua extensão, Porquanto se.ligan com
toda a nossa actividadê de Partido, devendo coÍno tal ser eotenclldos e a -
plicados.

III

FI\ZER DO B/\LANÇO DA NOSSA ACTIVIDADE

UM PCDEROSO IMPULSO

PAIlI\ O SEU DESENVOLVII\4ENTO

\o cuidarmos dê analisar o conjunto da nossa actividaderDa campos do di§tr i-
to devenos procura! agarrar e tr'atar exenPlos que Pelo §eu cat'acter Posa-
tivo (caso ào tnatado-no ponto anterior), ben cono outros que.Pê1a negati
va. pennitarn mostrêr se o-nosso trabalho foi no essencisl positivo ou sê
pelo-contránio foi negativo, ben como verificárnos onde avançanôs, onde
nos nantivenos e oade ,êcuamos.

I Se corno iá vimos, no campo da cultura e do desporto o nosso tlabal'ho
conhêceu alguns avanços notórios, outra paitê houve, onde conheeênos
alguns recuos.

No canpo da propaganda, a situaçao que conhecaar0c§ ha três rneses a -
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tnás.ena unra sjruacão en que a nossa Propaganda era feite duraa forna
;àá;;rã; e tín-iaa, necessitdrdo ce cer a-rpljada vigorÔsênente a sua
ouantiílade e qualÍaade, porq,ranto 155r) -"pr-'senravá u"ra necessidade
iffil,àiá*'ãrã ;i;;;"i;-;.Íiii.i 'r,.,u o Ptsís atÍ'avessa, Pela necessida-
à""ã; ";"ãã#"; ';;;;;; ã'"-;;;;;"'" no""u p''1íticê " a i'ossa alternatr
;; ;;";i;;i;;á"ii ià".. saÍ,la da c.ise,-e ainda pela necêssidade dê

àã ;;;;;;; -;-;"i 
" 
iâ""i u e a vida do nosso Pai'tido nestês ilrportan-

te9 zônas 'lr rossê Org:niz:qio êsicnal'
Não desenvolvênos esse trabà1ho, passárnos duma situação de proPagan-
da reduzida á sua situacão de Pr'opê.ganda quase inexistentê'
Não pode para isso cônstituir factor justificativo, g facto de tÉr
rlorrião ,"à pneocupacão reaoúraãa 

- 
f ace"à tarefa priór'itária, gYq - 6e

;;i;;;";';.;ã uul,ào o" ,iireceões concê1hias, pov'quanto a tealidade
;;;i;; ,r;; à*iiii" u, descurãr grande dê tãô inpôrtantê tl"abalho
e-ur.,à ináapaciaade nanifesta pará combinar os vários asPectos da nos
sa acti vidêde.
Poderemos consideÍ'ar que este campo foi aquele.onde verificárcos re-
cuos n.io-ês o que acve const'1-uir,-p'Ia n4g.tivd, ur exerPlo, e que
rlêve ser corrioiao sepundô os orircípios e as orientaqocs j'r relerl-
dôs e que a discussão-da tese pr6pria deve enriquêcer'

Nuú vastô sêctor dô nosso trabêl-ho nantivemos as nossas posições sen
do de rêalear pôr êxer!!p1o, quê o desenvolvirento do-novimento.de adg

"ào oo" .xàr,plô não conh"óeü o ârtbito.possÍvel' Se fizemos Éais âf
srrns aderentãs a-o nosso Partido cômuni;ta, nôs camPos do Distrito de
ii;;ou.;5u" qs.ntidade nir cstá a'n'11 de pcordo corn o -poio que
de s frutP'1^s .

Caso idêntico á o <1o iorna-1. Se eonseguinos nanter nalguns 199ei?;-i
àesenvclver nesno, o inabalho de venda e paganento do nosso 'rLUrA P0

PüLAR't, casos houúe onde náã sà verifica"àr".u.nço" nesta rnatária' -

Deve ainda ser referido q!1e, e col'lô já vinos no pÔnto anterior', -existiu da Dartê do nosso Palltido uÍaa rêfativarente nalor pneocupaçaocctn
a vida, os p?oblerias ê as lutas das masses' o que sendo sêmplle un aS

oect", óositivo, á o dutl: forma Particularmente mais i,nportante na s1
tuacão actual dôs concelhôs canPonesês.

Por ú1tino, deve ser tido en cônta, un certo esforço dêsenvolvido Pe
la naioria do partido nos carnpos dá distrito, na píeparação deste E;
côntro, pôrquanto ela pernitiú fazer uma Íiobifização Têlativanente-
notóriáaas iossas forcâs nêste§ concelhos ' o qrle se atêndêrnos a a}-
tura en que sê prôcessou, côrÂ a§ suas cônsequentês dificuldades reve
1a bên que o Enàontlo coástituía ur4a necessidadê real e sêntida Pe1ã
grênde par,te .lôs nossos camaradas.

PerÍllitiu esse trabalho de preparação do-Encontro, fÔrnar a nossa cá-
1u1a do Partl.lo na F0RD. et, aàa,nlrii a, fábrica onáe não conhecíamos
um único contacto, o qué constituÍr-l um aspecto bastànte positivo no
nôsso trabalho e que deve na realidêde nerece? o devidÔ rêIevo'

Er úttina anã1ise o balaneô da nossa actividade perrnite verificar
que se no essencial as nô6sas posições se nantiveram, que casos hou-



ve, uma minoriê embora, onde
minoriê houve a1gung recuos,
rê6o1vên os nossos problênas
ctivos a que nôs proposemos.

5

avancos sê vêrificaram. oue tambám nuná
criánôs no fim de contás'condiçôes para
nestês conêelhôs e pana cumprir. os ôbje

Temos ainda e en vistas das experiências que adquirinos e das_1ições
que recolhêmos possibilidades para nos abalançaimos à reso.lucão do
n6 d. nos"u actividade no ..^pà - a defiricão'da i,.rsta táctióa de A-
POÍO AOS PEQUEIIOS CAMPONESES à nas implicaéões especÍficas da sua a-
plicação ê cada aspecto da nossa actividadã, razãã central no fim de
côntas, do Encontro que hoje realizamos,

IV

FAZER DO i\POIO AOS PEOUENOS C,AMPONESES

A CHAVE DA NOSSÀ ACIIVIDADE
NCSCAI4POS DO D!3TRIIO

e DrobLema principa)- que se tetr colocado ao nosso trabalho no canpô,
é ha realidade o da definição duma justa táctica que consubstancie
ern si as necessidades das rassas camponesas, na 'luta que travam con-
tra o aunento da fome e da nrisêria nos campos, que tênha em conta as
condiçóes concnetas do locâI e dêfina a carnada áe classe que en cada
momento e susceptivel de fomêntar unâ aliança con o proletariado na
luta comum que os 1iga, e ainda que aplique ao problãrna camponês ajusta tactica definida pefo nosso Partidô para a preseDte fase da
clise.
Uma táctica quê liga toda a nossa actividade no campo, que seja o fi
ô condutor que una ê ot ienfe o .losso trabê1ho na fábrica com o nossõ
trabalho nas cooperativas agr"icolas, que oriente e ligue o nosso tra
balho cultural com a restante actividade. Uma táctica que seja o fa:
,o1 dê todas as nossas fi'êntes de 1uta.

Todo ô nosso trabalho devê ser encaminhado para un objectivo, TeÍloa
objectivôs concretos para cada tarefa, faltêndo definir, o objectivo
coÍlum â todas êlas

O eDoio aos pêquenôs camponêses á sem dúvida a via que têmos a 6e-
gu].r êm toalos os campos do nos6o trabalho de Partido. Saber conbi -
nar os objectivôs particularê6 cotn êste objectivo de conjunto e a
nosaa tarefa.

A defini.ção desta justa táctica, implica, para que a sua aplicaqão
se processe, quê haja urna compreensão e urna assimilação profunda dês
causas que a determinar.an. Só de posse desse conhecimento estaremos
en condições de fazernos nos6a êssa luta, de tornarmos en mãos essa
tarefa ê de encontr,ar'ros para cada caso a solução justa.

Como orientar o nosso tnabalho na fábrica de aeordo com esse obiecti
vo, cono carqinhar no trabalho cultural à luz desse far'oI ; como irocã
der: nas cooperativas e nas associações cênponesas para atingir essã
fim. São questões que se colócan.
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3 NuÍtl rnomênto côrlo Q Presente en que a crise do paÍs ameaça - ê:I?Iar
com as costLrras do aDarelho de Estado da burguesia, pondo a evlden -
cia em cáusê a questão do.xerci'-'io do podêr e do-Estado que?o enqua
drô, o proletariado têm para es-sa sitJêçao uma saida' lJína sê.Loa con-
plãiu^ui,i. dlferênte e o;osta àque1a qué a classe doninante preconi-
ãa embora por vezes coltr Pôr-iPagens difêrêntes.

0 nosso Partido ao definir no II Plenum do conitá central quê 56 oS

TMBALHADORES PoDEM VÊNCER A CRISE' e ao lençar en seguida essa cam-
Danha duna formd ampla e en todas as frenles de 1uta, adopta al t'ma

iá"ti"u qrru assentando na pôlitica do seu programa e da fase democra
tica e popular da r.evoluçãó, eÍn quê nôs encontranos, inteÍ'Preta e-en
quadra às_necessidades dás massas nêste momênto, quanto as questoês
ãã-"ri Àãllrir.cão e organização, e ainda da sua eoncepção dum nundo
nova que tem que cÔnsrrulr.

Como é evidente e natural o oaninho delinido Pe19 nosso Partido opõe
-se âs soluções defendidas peloâ partidos da burguesia, desde o CDS

ao P"c.P, passando pelo partido g vernamêntal , -Pelo PPD ê Pelos oPo4
tunistas dã U"DP"/PiC"P(R). Isto porque eles §ão partidos quê rêpÍ'ê-
sentando os vários sectoÍrês dâ burgues ia, -dêfendêm todos em conu,n o
E6tado dos capitali6tas, do qual inclusivê fazem parte' e logo nunca
podgnão defenàer os intáressás das massas, quando defenderl e conpoêrn
os orgãos da sua opressáo ê exploraçao.

No caso quê trqtanoÊ, a questãô que se coloca á a mesn"' A Ôr'ise nos
campos á sentida duna forna particularnente aEluda, o que faz dos carn
ponãses pobres, cono camêda maioritária das classes dos canPos dÔ

bistrit,r, ,r*a iorea r.ea1, que se levailta descontente côntra a situa-
cão, disposta a tiavar lutás contra o. ser,s inimigos, e pela defesa
áas sr.ras aspirações, das su-1s nece"si tades . dês conquistas que ja
alcanqaram.

5 e táctica que definimos, de APoI0 AoS PEQUENoS CAMPoNESES:

^)const 
itui a .pIicaçã' corrêcÍa

da justa potÍiica áe quc sÕ oS
SE definida pêIô I1 Plenum do

aos cainpos do Distrito de Ligboa
TPéBALHADORES PODEM VENCER A CRl

Conitá Cenlral .1- nossô Partido.-
B)Tem em linha de conta que constituindo os Pequenos camPoneses a

força mais numerôsa nos campos dc Digtrito, a nossa tactica, dê
ve guiar_se pela necessidade de os ganhar para a Revoluçao e pa
rta o foriento da êlianea cotIl o paoletariado.

C)Consiste ero desenvolvermos a nossa aêtividade no sentido de su_
btraírmos os pequenôs call1poneses à influância dos Partidos bur-
guesês, e êm particular ao Partido nevisionista, quê aparentan-
do hojc u,Í. p'sicão de oposição ã crisc e 1o govcrno, concegue
de certa nanéira influenciar q dirigir sectores rêlativanentê
inopor,tantes das nassas do campo.

D)Subêntencle a ncessidade de redôbrarr,o6 o nosso conhecinento e ê
nossa ligaqão ãs nassas canponesasr aos seus problenas ê as 6u_
as lutas; á de ampliarmos o-nosso estudo Ç4s questôes do canpo,
ccrbinanda-o correctamente corn a nossa pratica'

-.-F)Tnterpretandô ê Í'ealidade actual ros cdn,pôs do Distrito tem im-
plicita em si 1 necessidade de, em consequência do afirmêdo nê
à1inea anterior, sabermos a cada momento e êm cada situaçãoren



'eontrarl e daÍ, respostas e soluções a todo e cada unr dos pt'oblemas
que as massas côIocam.

truonsloela que so exlste una fôrmê de sair da cnise, essa fonma á
atravás do; trabalhador.es. Nãô a's suas costas cono tenta a bur
guesia e em especial o P'tC!P social-fascista nas nobilizando-os ãm
erE torno dun progrêma concrêto que vejam que e- o único que lhes
serve. Defender que s0 .)s TRADAI I',ADoRES PoDEY VENCTP A CRISE pag
sa poi, nos carlpos do distrito encontrar e adoPtari as so}llçoes pê
las quais os canponêsês se liguern a este justo caninho e á 'RévoLu
qão. Essa á uma tarefa fundârnental quê temos pela frente.

c)Passa, fiflal-inêntê, por sabê!, encontrar nas vár:ias fÍ'entes da nos-
sa aciivi,ledo a interoret.cão üxlcta destã justa po1Ítica, nas fá
bricas, nês org"nizaçôes .Àrporlu".s, nas coiectividades, ío tnabã
tho do LUTA POPULAR, na propagênda e agitação guiar todo o no6so
tnabalho de acordo con, o princÍpio de AP0Í0 A0S PEQUENoS CAMPoNE-
sES na §ia de que SÓ OS TRABALIjADORES PODEM VENCER A CRISE.

V

IRAVAIi A LUTA PÉI-Ü PLANO ANUAL

do ano, há que ter ben prêsente
ô nêsno sõ poder,á sêr alcançado

a luta pê1a sua defesa e êp1ica -

E LUTAR POFI CIJMPRIR ATE AO Flf4 DO ANO

cs oBJEClvOs QUE DEFil\rr4OS

NA CCNFTR ÊNCIA REGICNITL

Quando faltam 3 Íleses para o final
quê teÍros um plano a cunpr'ir e que
sê s oubêrmos tÍ'avar correctanêntê
cao.

NA CONFERÊNCÍA REG]ONAL APONTÁ}{OS UM CER?O NÚMERO DE ÔB.]ECTIVOS
E ORIEN?AqOES PARA O NOSSO TRABALHO.

HOJE APONTÁMOS À LUZ DA REALIDADÉ, QUAL A TORMA DE RESOLVERMOS O
Nõ DO NOSso TpABALHo.

VFRIFICÃMOS AINNA, PELO BALANCO ETECTUADO QUE É POSSÍVEL OPEMR
ATÉ LÁ A VTRAGEM úECxssÃRrA }to Nosso TRABA,H0 No cAupo
TRATA.SE AGORA DE APLICAR A CONFÍRÊNCIA REGIONAL na inpoTtante
contr.ibuição que vffiento ãa noesa
actividadê, e de lutar pelo cumprime.to do PLANo ANUAL desênvol-
vêndo nestes q últinLos rqeses unã intensa actividade de pâr.tidô.

0 Departanento CaÍrpones

da Organização Regional de Lisboa

o-usando ,lultipLicar os nossos êsfo?eos, ousando ligarno-nos como u-
nha com caranê com as tnassas e lutar por dirigi-1as, al-cançaremos cêr
tamênte os objectivos a que nos propusenos e en relação aós quais -
tlzenos o presente bal anqo,


