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FAZER DA APLICAçÃO OO PROGPAMA
GAIIHAR OS CAMPONESES P08PE5 DO

OO PARTIOO A TARTFÀ POLÍTICA CAPÀZ DE

NISTRITO.

Segu I r em todê3
7í1L.. dé Apaic
dê todô . i:rôbê

45 frenies e domÍnios da
Ç4§ Pequênae cdnpane€ es

tho.

nosso ôctlvloadê s Justê-po_
:d.ptando_a coiro oa1êntôçêo

Gânhat ês mêssôs dês àraas rurals do d!strÍi3 p3rô-o Piogrema do Pal
iIJo-it.ãr;" dum atiJrado e per§i§tente tratralho po1Ítico que §albô có3

binôr ô proPagênda e ê dêf€ sa do G ovê rno Popu l ar com ê êP 11cêção crlô
iõ"u- oã Ftoitã.a êc concreto dos problemEs, neÊessidadês e 1ÚtáB dog

cêmponê9eE Pobres dá Reqlâo '

Trêvôrno96lodEsmê§sôgedassUôs1Utá3,umaccr!'êctôêberildirlg!
da lutô ccôtrô o revisloni.smo ê o oportunisno' bem como conttê cE dE_

,uf"_"o"""nt"" reaccionãrlês, desde fêscLStas ê socIaI_fascI stas com

âLgunê lnf1uência eú cel'tn!9 camedô: côs mó9sas doe campoa'

Persêvêrar nô apltcáçÃo d3 Justô po1Ít1ca de FreÍite Únlcs no 9êio das

lnê9sas lutando por l,.lnl_1Él9 ã6 nossc Progrô''na'

OesBnvolverumêlntcnsaeculriaaaprcp:gandacomonlstanogcêÍÍp63do
01Et11to, utlltzdndo_ê col.']o ponta ca noESa actlvidade'

* Utl1lzir as plnturas murais, os cartazs! e cn Jorr'als de
pêrcde pôta fâ2êr propagenda do PI.ogrôms co Partldo e to_
'n,ar posição sohre iodÔe ês fêctos rê1âclonados com ê§ qoes

tôes conórotas da vida e da luta dos camponê§Ê9' ca!' uni

"".;"i"" 
perlódicc a e§ts propêgôndõ' ul111z3' locãis fi

xcs pêra ês Jr:]anê1s ds pareds, vôtiar' ronovê' É auriien-
tar a paoPaEânda nurEl e ccnblné-1: com e prÊpagôndê e9_

crl t a.

* Segui r na no9Êê p rop agênd a nos campos a vla de gtaõdeà
caípanhas po]Íticas, ;e trêbê1ho e propagônda'.9 r''êô1i-
eaF rêgularnentÉ em locêis qus pe1ê sÚe lmportanelê ou

conatgõãs, nÊ1es devêÍnos concentrar forças e escolhê_los
para áesenvolver um tiabaiho r'rals profÚndo e avônÇado'

* Reê1izar no dEcurso do 1q FLêno TÍimestr31, êrêndes cêm

. pãnhas políticas de pinturês murils' quinzenalmenta'

Tomêa Bm mêos ê Cômpênhô "Só os trabô1hêdores Podem vBnce!' a crlsB'€
ô súa êp11cação êo cêmpo.

Culdêr dÊ sprofundêr o e.iudo Ê pir'1:tir na aFii.áç:' da'' 1're'ii-
vas contídâs no Cccu.ncnto dc DL p;rtaG'snto Cempor:[:- Frinciit i'e '
ordentações pare o t"ab6.1,ha rLos caopos do DietTítat' edltôdn 'm 'Ü-tubro dê '9;7 '

Ir ÀGARRAR 0I'l0\,IMEtlT0 0E ESTUD0 c0l40 À ÍAREFÂ cEllÍRAL, t{0 Il{TERl0R
DÂS FILEI RAS PARTIDÁRIAS.

- O movimênto de estudo de bolchevlzsÇão dôs nossê9 f1lelrês tem c§mo

obJ ectlvos polÍticos:
* Consolldêr ê desenvolver o Partldo nos domÍnloE dô po1Í

ticô. dê 1dÊologÍt e ds tEcriê.
* Former um novo conti.ngente de qúêdroe teórÍcos 6aÍdoS

das f11êlras,dos opêaárÍo3, e rsformular os êxistenteE'



* Recrutar um grande núrnêro de novos quadros,

_ 0 método a seguir no Êstudo deve ter 6m contâ a necesslCade de:

Agê116Í o movlmento de estudo E os seu
dêndo_o conc ó prlnclpal e fundôm6ntôl
tldo e dêB organizaÇôes partldárla§,
Ef€ctuêr o movlmento da estúdo, ncs Co
hlvel s da sua esi rut ur3 oagênizat iva e
segulnte:

* Depôrt am6nt o Canpcnês -
* Comi té s dê Ccncrlho
* Célu1ss dê 6êse

Estudar pêra e 1ev-âr o
f ileiras.
Estudêr par: orr.t l car 6

Estudar pê ra epllcar à

s obj ectlvos po1Ít1cos, enten
fâotor de coôso11dêçao do Par

ncelhog Camponeses,aos três
de ôcordo com a periodlcidâde

sessôeÉ monsê1s

SÊssõÊs qulnzen6ig
SesÉões sêmên al s

n{ve 1 id-.o1ógico dâs nossôs

combôte r o revlsionismo.
Êevo 1ução Po!tugues6.

III EDIFICAR E CONSOLIDAR O DEPÀRTAI,IENTO CAIiIPOIIES g 05 8 COHITES
DO PARTIOO I{OS CONCELHOS CÀiIPONESES.

ConsolÍdêa ideológicê, política e organlcarnente o Depd!tamefito -Can-
pone§, cuídanda de êdif1cá-1o num fÊriÉ e êapaz Depêrtômênto e êl,]-
mehtar ê sua capêc1dêde .le cilrecção politlca at.avés dun êstudo
piofundo do êampd ê do sunento crascents d,r seu conheôlmento pr5tl-
co, 0êr graôde atenção ao geu alargômento e d ê s e n v o 1 v 1rn e n t o constan
tês.

Edif!,car e
travôndo o
da ulrl dos I

consolídar os Conítâg d.o Pa"tido nos Concelhos Cêínponesês
ê ornb at € psla criação do núc1eo di rtgente concelhio eÍn ca-

Concê1hos,
* Cuidar dê rêgularlzêçêo da vÍda de Pêrtido, do ôlarga-

rnento ê consolid aÇão e do êumento dÉ eêpscidade de di-
recção dos Conltés dos Concelhos de Íorrês VBdrês,
Azêmbuj a e Alenqr.re!',

* Lutar pcr crguer as LoÍilé,i oo! LonceIFos de Yêfrô,
Arrua,a dos \/1nhós, Cêdôva1,Sobral de ['1onte Agreço e
Loualnhã, eioptando corractÊs medidês pêrô o sÉú de-
sBnvoLvimenta.

Írôvár c?rrêctâmente' á bétaIhê dês Fi.nctnças do Pattido, centrá-1ê
nuura priÍnelrê fase ncs Cornités do Pã;TTEã:ã-E=Tãtr?ã:Tã a todàs as or
gànlzaÇões seg'.rndô oâ IrincÍpíÕs seguintes:

* Elevêr 3s receltas ãs neceBsidêdes
menseis ê ênuals dc Pe!:tldo,

* Aumento gerê1 de quotizaçáo de cadô
do como critérlo úni-co, um die de s
feitô ao$ cêsoa especlais, quo de ve
di scutido: e decÍdÍdos pelo Corit;

das dêspesâs

milltante êd opt ên
ôIárío (sxcêpçêc -
rãc ser anallsados,
ou có1u1a).



Todôs os orgãos do Pêr'tldo E nBste cêso, pêrti.culêrments os Comltés
deven Deteete?o"? 4o estiLo àe trabalho 

"cto 
l,1lci aná?io , fazeôdo dê

aplicação da linhs de n assas o fio dô súa ôctlvidade, oü.9ando ser a
mlnoríê, dotôndo-se ê criando um gaêndê espÍrlto ds Partldo e umB
grôhde dísclp1lnô que defDnda ê conserve ús segredos do Partldo.

06 Comités em pêrtlcular, e toCss d! organlzêÇô6E do ird!t1do nos cêm
pos do Dist.lto em gerê1, de'rem dâr grande êtengao ê nêcê s sldadê de
travar umê correcta, firme e bem conduzida luta entre a§ iluaà l1nhas
no nosso 6êLo pela edificsção do Pôrtirjo.

* Nomear nó Departamento Camponãs s em cêdê concelho
o responsáve1 pelo trabalho riês f1nênÇes e regulêr1zôr
ô contôbllidade das Cespesas e receités e a prestação
r,roisê1 de cont6s.

casa Hi pó 11t o
Fu ndiçâo ds Dol-s Portos
0o 1s Portos
T orre s Vedrês
Frelriô
S. 14ômede dô Ventosê
A-dos-Cúnhôdos
ProfessoreB

AzambuJê

IY ERCUER AS 20 CÉLULAS OE SASE DO PÀRTIDO NOS CÀI'IPOS OO DtSTRITO.

- Íravar É batalha das cé1u1as de bôsÊ nos Concelhos CêmponêseÊ êncô_
rêndo_ôs como o supoate de todá ê orgenização q vÍdê do Pêrtido s
lutar po. aiÉ ao flnal do ana etguev aa 2o cáLulae de baee, seguin-
têà !

" uoncelho ale lorres vedrê5 -

* Concetho de FBRD
General
Súgê1

AzêmbuJ
Vê 1e do
Âlcoent

flotors

dê C 1mê
a
Pêrôiso

re

* Concelho de Álenquet

* Concelho.le l'4â+ra

Fdbri ca S, Jorge
llerceana
Alenquer
11e ca

FOC

oôr espêcial ôtênção nô bêta1ha dês cé1u1as de b ase à que stào dôs
grôndes fábricas e adoptêr como método no nos6o tr'abalho, o de c9!9:
õqr pot aqarrar ben nuna patte, fazêndo ôÍ um trêbalho em quallZãiã-
culdêdo B profundo, que criê exsmploB avêngêdo6 ê model6s. De ôcordo
oom às condíçõeB, e com o crltáaÍo dBfinldo, as cá1ulas de fábrlcê e
fr.eguesj.a onde essê trabalho se cênirará, serão: F0R0, FoC, Âvelrêô
de Clma, Âzambuja, Arruda dos Vínhos, Frelriê, Dol.9 Portos e Mercêêná,

Na têrefê de erguer as 20 cê1u1.ôs de base do Pêit1do nos
Distritô Edopt!l como..1116t.F.u{Ê Ílto essencial e prineÍro,
dae obvae de t'laô ?sé-tunq e o seu eetudo.

cárirpos do
o Valune V



0êa particular atenção na con5o1
dôs cé1u1ês de base à aplÍcêçáo
Prêpôrar e edu car os
e dos l, deteres dos

ídação ideológ1ca
dos eêtatutoê do

e em todô a vidê
Pa."tído.

do cent?alietuo Denoc"áticoqu ôdros na aplicêção
nalitante s conunistae.

De acordo
forço da
Anuô1 dê

A bête1hê ê travêr por e!'guêr as 20 c6tula§ de bêsê devB tet como
objectlvo a dlq.lganeflto daq fíLeitds do Pq"tl:do.
0!l,ontêr o nossô tratralho nestê matériê de ôcordo com o objectlvo de
efêctuêr até ió finê1 do ôno, 50 novos recrutamêntos nos Conêelhos
Calnponêses, e de chamâr ê nossos ôderentes 100 novos elementos dag
mê5sôa,
No trêbê1ho das cá1u1as de bâse cêr pêrticular àtBnçáo ã 1!tô pelô
cotqudat(t e 

"efo?eo de poeieõee nos orqãos de naeeas.
ccm aÊ condiÇ6es devemos lutar pÉ1o desenvoLvimêntÔ ê rê-

nossa actlvidade nos crgêos dê massês deflnÍdos no P1ôno
RêgL ão ,

* Pôrtlc1'pação maÍs êct:va no !!4479-9j4!299L Lu-
têndo pele conduistê de dÊlegados slndicôis ê cui
cêndo da diiecçáo dos exlstêntea. 0êr êspêc1ôI -
atenção ao tr'êba1ho no slndlcêto 

^g.icola 
e êo taê

balho nas DolegêÇôes Slndicê1s.t Ãgortor E vltórÍã quê ê nosgB 113!ô oo SfÀt cún -
quÍstou nês Câmaras l4uniclpôís de Í'lêfrô ê ÀzômbuJa
cuidando de desenvolver si um profundo trabô1ho sln
dicê1 contrê ô cl1Í'êcção síndical revlsÍonista e
pe 1ô conqulstê dê posiçôês,

t Umê pêrticlpagão maior nâ vidô e na 1utê dôs mês -
sês nos seus locêis de trabalho e hêbItação, nê dê
feEê dos seus ióterssses e dê suê organlzêÇão pas:
sará por prêstêr a devidô atenção às Cotniccões de
! r ab dz aada t e s e à s c o mí s s õ e e d é i! o t ad;í;;:-Í;;í;ía
lutô nestê frent e, lutôr por ser Ê1e1to pêrô esses
orgãos e dirlgir correctêmBnte esse ttabô1hoe ô aê
tl,vldade dos no55os camarêdas, partlcula.mÊnte nBã
tê mofiênto na Comlssão de ÍrabalhÊdores dô Auto-Í;
dustrlsl (T. vsdras ) e nô Comissão de florêdores dã
Pero lÍo ni z (Cadôvô11 .* fonsolÍdar ôs nossês posíçôes É desênvolve!' o n6s_
so trabô1ho nas Colecti»id,ad,es e Clubee ondê tsÍnos
cêmêrÊdas na dlrecçáo, ou onde
fluencl â o trabalhô cú1turê1 e

ê sl.lê a6tlvldêdB 1n
de sgortlvo dÉ83êB

organlzaqáe s de mêssês,
Fêzer úm trêbôIho avançado num certo nümero de Co
tcctlvidades e LlubÊs, procurêrdu criêr exemplos-
no Chãos Sport Clube (T.Vedras), no Grupo Despoa-
tivo de AzambuJa, no 6rupo Culturâ1 de {'lêrceênê (A_
lenqueiJ e no Grúpo De sportlvo e Recrêât 1vo Arru _

dense ( Arrudê dos Vinhos),
Considerando ô sua lmportãnc1ê, ln1crôr o Ôosso
trôbô1ho no S p o r t I n g ' A I e n q L.r Ê r , nú Clne-Clube de
T. Vedras, no Clube Desportlvo de l'4,3fra e no Clubc
De so ortÍ vo do Vtmelro (Lourlnhã],
0eseírvolver o nosso trêbô1ho nê9 Co1ÉctivldadBs e
Cluoes êonde Já o inicÍámos.
Tomar ês medidas adequ êdôs no sentido de quê ô nos-
sa ictividôde na frEnte dos orgãos dB massês, conhe
Çd avênÇos notórios ro sej o oês massas caÍqponesês,
nomê ôd anc n te nas CoopelariDas -.Agdrrâr o9 caqos or* scnog suicBptÍvEís ds êdqulrtr êl
gumas oosiçôes oú influenciâr o trôbôlho coÍ!o na



CoopêaêtivE de i:laqúinss dâ Aveirês de Cimô d na Adega Cooper;rtiva de S. FaÍedê de VÉntos ê, e lLrtar Eo;
ê1êrEér d in!Iua'1cIa c o ncsaj Lrrb.tlro ô ou.irâb zo'1JE o J!-curso d- .r rxo 

^n 
,r1.

* Fazer com que o trabalho no 9e1o dss l,?-gÉ. Uníões
e Atsoci4çõee dê canpoteaea,' conheça ôrênços-ifiI
flcêt1vos durê nte o êno de '1978, na defesê dos cêm
poneses pobrês e da Rêformô A-íárj.. C :rpohBss, .

* Náo descr,rar o trêots1ho oàs a?qatizacõe6 de iuoen-
tuae e das otqanizaçõee <ie níííãíãí,-ãííáí-i -
iã-iiê - r o, dã-õ;ãã=õí-ãã-;;nAIEõãs nos concethos
Campone see do 0istaito.

* oesenvolver o traDalho e Iutêr por aeforçêr e cóngo
lidar ê nossa direcaão na AssoclêÇão dê EÊtudôntes
do Llceu Naclonal dê Tôfres Vedras.

Y. üA!IEJAR C0i.t
COMUNISTA

* Culdêr da
dos orgãos

ri nmgzn ns a

preparaçáo e pêrtlcipôção no '10 Encontro
de flassôs.

FACAS DA CONSOLIDAçÃO DO PARÍIDO 
\L

- A Edl.to"a do Pattido - Lutar por crlar uma sóLida .sdE dê dlfu
. Gênhar com a experlãnã1á dô difuéão dãsáo das

Volume V,

Prepêrôr a saÍda do I Volume das
auê chegadê êo se ct ot' êvê nçado dê
to.

obrê s completês dê Lenine ê a
s mêssês dos cêmpos do Dlstrl

A Reoi6ta Te6riea ' llontêr Jmê consÍstênte rede de dÍstribui -
;ãã;ã-Til=Tã-Íãórica do Partido' Lutêr por atlngir os 30 as-
sinanües até ao finê1 do 1? Plano Trimestrê1.

0 o"qcio C en bPaL

* Travar a batalhê pelo pêgamento lntegaal ê regulôr
do jornal

* Lutôr pBlo alêrgamsôto Jos pontos de d1étiibú1Cão
nos Concelhos Camponeses {18 actua}mêntê), fixôn
do como obiêctlvos a êtingir _ 30 PontoB de distrl
ouição.

* Duplicar êtó ao fÍha1 do ano o número de iornalB
distribuidos nos conc€1hos cêmponêses, f1xêndo_os
em 200 Jornals.

* Culdar da corre spondônci a psrê o orgão Centrô1 ê

dar pêrtÍcu1êr atenção às grandes rePortôgens no
cêmpo,

VI. TRAVAR A LUTA POR ABRIR E DÊSENVOLVER AS DELEGAÇOES E OS APOIOS
DO PARÍI DO NO CAMPO.

- Consi.derar
so11daÍão ê

_ AB Delegêções e os êpoios são necessários e vitêÍs pêrê as ta-
rêfês que se noê colocêm. As reuniões, a propagênda, o armêze-
nêmento de nraterials nêcessitan] nesta fasê do trabalho de Pon-
tos flxos que sBJam 'factores dê mobilização dos quadros e trôn
pol1m pêrê uma nova dlmênsão do nosso trabalho.

Bsta batalha como dê grande importãncia paaê a con
desBnvolvimênto do Partldo nos campos do Distrj.to.

ob.as êdlta.



- At6 so flnal
6s condlçõss

do ôno abrir uma Delegêção
, em côda úm dcs sBguintes

Vêdras

,de êeordo com

* 
'" llg-: -* AzambúJ

oú aPoio
concelhos

* Alenquer

* Arru d ir dõà

VII. PREPARAR E MOBILIZAR ÍODAS AS FORÇ45 PARA AS GRANDES REALIZAÇOES

DO PART I DO.

- RBarlzar du.ante o decurso do P1êno Anual' o Etlcgtltto',4^e -q4qdtu?
aá"- àãi"ri do Di.6t"ito e 1otêr Por que a slra reê112êçao sêJê 

-o
êu 1mÍ nêr dumê gfêndê êct 1v1
nuê1s, quê con§!bstanc:e e refllia o agruPêmento : :-::01'1::--
;;;';;".;;";;;-;;-;;;;;;"-"." concelhoi,camponeses pêrâ á luta
;;i"-Pi""; Ànua1 e pela edjilcação do PartÍdo nos cêmpos do 0is
trlto.

- A 7r canferaicia da o\s@ a reê1124Í'
em rtraÍo deve ser alvo ou*-ããiÍã-TiãEãTtrãÍãlryq3ração nos con-

celhos CêmPonegês do 0ist.ito.
A preparação destÊ 1r'Í\portante aconteclmento para a vidê do Pôr_

lrãã-iu nàgta" tem como lnstrumênto princiPal o Plano e em par-
tlcular as-tarefêg fixadês no '1 9 Planeamento Trlmestrê1'

Preoarai e mobillzêr todo o Partldo parê- a-tarêfô do- II Cokg?eL

"à- 
fiáLià"h á.- íàiiid.o comunieta doe rrabalhad?reP po"rtuque-P19 

-ã-errj-"-l;ffin d ôFe n t e n a s t ê rê f a s, o 11 e n t ê ç I

NsB 0eIegaçõee o êPoios a aorlr
ção l utando pela criaÇôo de um

de r vívêc1dêde, o dinamismo e

cânte da nossa 6ctlvidade comun

tlvós .lo P1ôno Anuô1.

Todo ô'nosso trabêIho
Partldo.

cúidar da sua vidô e consolLda-
correcto ômbíente dê Pôrtido' on

ê disclpllna sêJam Llm factor môr
lsta.

deve ter em v1.sta esta mêta hlstóiica do


