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NO N]STRTTO DE IXIRIÀ

No passado dia 15, quarta-felra, terminou colr uma reunião d.e

Bilitantes do d.istrito de l,eiria, a canpanha lanQada en prlncíplos
de Jarlelro pela edlflcação de ulla redê bolchevique neste diEtrito;
cêllpanha proposta pela Redacção do "luta Popular" aos orgaJrisnos di
rigentes do distrito de Írêiria.

CoE o acompanhaúento constante de uma delegaaão do ttluta po-
pularrr os catnaraclas do dj-strito de leiria travaran, neEte período,
uma iEportaÉte e sigri-ficativa batalhâ. Muita coisa xoudou nestes
dôis neses, outxas coúeçaran a nudar. .A caupanl.a. suscitou uln sj-g-
nlficativo e até entusiástico apoio nuna parte da organização e

revelou, tambéu, una oposiÇão,
De qualquer forEa a sítuação que se vive agora ;á r']ã.o é a

Besltra que se vivia en Ja.neiro. Verificaram-se uno conjunto relatl-
v.-mente gxande de alteraÇões, algur0as delas bastante importantes
lara o Joxnal, e, fuldanentalnente, para a organização d1strlta1
do Partido. Í deste trabalho, são destes dois meses de 1uta, pela
edlÍ.lcação de uma rede bolchevique do Joxnal no distrito de trei -
rla que devemog faze.r, agora, uln balanço conscian.ioso e profundo
de forna a ficarmoE foxtalecidos paxa cümpxirEos coa detexmj.nação
as tarefas ainda uais pesadas, e slnultaneamente nais galvanizan-
tes, que estâo alnda para ser cuupridas,

1) Ás zuzõEs pÁ pEctjjÍo p.I gEprcqÂo. DO IIIÜTA ?OPIII,ARII

0 IÍI Pleno do CoBitá Central dedicou ulqa parte dos seus tl.1a

bà1hos ao "'luta ?opular',. Aí foraB debatidos os problex0as que 6e
colocavaB e coloca.u ao Órgão Central do ?axtidoi aí foxa.B feltas
um conjunto de críticas lnteiraBente justa,s aos aspectos negativc6
da 6ua activid.ade e aí foxaB dadas indicações bastante precisas
pdra altexar a sltuagão 10 sentido de transformax o I'luta Popularrl
mrDa das J facas da edificação do Partido.

lru desses aspectos respeitava às relações entre o Partido
o Joxnal no que concerne à luta pela sua difusão. Áí se colocou
questâo de saber se o Jornal deveria assuEir un papel dirigente
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sa luta ou se deveria linitar-se a reflectir mecanicaEente una si_
tuação que era e é, ainda, má. Em relação à difusão do JorÍraL o as
pecto principal- é a rede, facto que foi lgual_mente subfinhado no
lII Pleno do Comité Central.

A constituiçâo de forte§, extensas e consolidadas redes do-.
Jornal 11os distritos é sirnultanealrente uma nedida polÍtica que per
nite a essas organizações distritais efectuarem uu trabalho poií-
tico, ideológico e organizativo constante e, para le lalqtent e , que ga
ranta ao t'luta Populart! mêios regulares de stbsjstência.

Á luta pela edificação das reíeridas redes deyeria, contudo,
constituir excluslvaüente u&a tarefa das organizações ou será, pe-
1o contrário, quÊ a nossa Redacçâo te4, ela iguahoente, uü papel i-E
portante, senão llesno vita.l, no lançanento, e no travar, dessa 1u_
ta?

tr'oi e é convlcção da nossa Redacção, no seguixoento das deci-
sões do ITÍ P1eno, que temos uü papel dirj_gente a desenpe.har ne§-
ta Iuta. Desde logo ulr papel que deverá ser o de eselarecer e elu-
cidar tanto na teoria como na prática o que é uroa rede bolchevi"que
do Jof:na.1 e qual a sua importância, tanto para as organizações lo-
cals colqo para o lrluta Popularr'.

üSaber ser rr:! dlrigênte prático" é uraa consi,.na que tambérose
a!1ica à nossa Redacção que deve caminhar no sentido de cada .vez

rla i.s e melhor doninar e solucionar de forma correcta os prot)lena§
práticos que se colocan às massas e ao partido.

Nesta perspectiva, a Redacção do "Luta popular,' dêcidiu no
seu Colectivo de lezembro levar a cabo un trabalho de criação de
una rede do Jornal nun distrito onde essa rede ainda não existisse.

lrata-se antes de mais e sobretudo de uma decisão visando es
tabelecer correctas ligações entre o Jornal e o partido e cuoprir
correctamente o papê1 dirigente que o priÍoeiro deve desexopenhaÍ.

No que r.espeita às ]lgações ala nossa Redacção coÍü o ?artido
há uma história que deve, em traços largos, ser contada. No passa-
do a Redacçâo não conpreendia, ou êntendj-a er?adaoente, o papel
que o Jorral deEempenha.va neste domínio e quais as nedidas que de_
veria!0 ser tonadas para alterar uma separa.ção, a Ir0ura lha da Chi_
I1arr, existeÍrte, raelhor dizendo, criada para separar o rluta ?opu-
larrr do Partido.

Nessa altura eÍrtendia-se que se o Jornal passava dificulda -
des a responsabilidad e era do partido que não difundia o JorBal-.
Sdber, no entanto, o que é que a Redacção faz1a gaÍa que o partido
difnÍrdisse o jornal ou era questão que não se punl1a ou se falava



nela nuito vagaoente .
Posteriormente, nun teüpo que se pode localizar eE) meados do

ano passado, a nossa Redacção tomou algumas nedidas para alterar a

situação referida. xssas medidas consistiaE na adopção de un pfanô
de inquérito nas céfu1as visando ouvir opiniões dos camaradas so -
tre o Jornal e cada uBa das suas rúbricas flxas. De acordo con ta1
p1ano, j-nquirirax0-se opiniões en cé1uIas de grandes fábricas e bag
ros, inquér.itos que incidÍram sobre rúbricas co(oo o r'Int ernacionalri
e ttnas fábricas',,

nste trabalho foi u& passo em frente eu relação à situaçâo an

têrior. No entanto, e1e tj-nha igualEente as suas lnsuficiâncias.
Grandes iosuficiôncias, mesmo. No que a este aspecte respeÍta, eqlE

o 111 ?leno do CoBité Central pexguntou à nossa Redacção foi se nos

deveríanos lluitar a ouvir as maj-s diferentes oplni-ões, ou se, para
além dessa actividade, aliás senpre necessária.e impre scindíve], de

veríarnos assr.ulir uB pape] de direcção face aos problemas que exis-
tian e existen nos organisúos do ?artido en relação ao jornal e à
sua diÍusão.

A experlência que Íressa altura vivenos tinha as suas liuita-
ções, e mais do que isso, poderia Í0esmo ser mlstificadora daB res-
ponsabilidades e da actuação que é devida quer à Redacção do "luta
lopularrt por uü 1ãdo, quer aos outros organismos do Partido. Â mis
tificagâo poderia surgir precisaloente na questão quen dirige queB?

isto é, essa actividade ala nossa Redacção poderia suscitar a idela
de que o seu papel é ouvir, é inteirar-se das opiniõe§, críticas e

sugestõeE do Partido, mas que não é de respoasabllidade peLa situa
çâo existente uÍL pouco por todo o lado e, logicamente, de responsa
bilidade na sua a.lteração.

tr'ol. a estes problenas que entendemos ser necessário dêr res-
posta imediata e urgênte. Não se t'rata de falar unicalqente dos pro
b1enag do Jornal, nem de falax vaganeÍrte dos problenas da rede.
lrata-se de nos enpenhaxoos seriamente na luta pela criação das rg
des do Íorna], o mesmo é dizer,na luta pefa utilização do Jornal
como arna iBprescindírrel do trabalho po1ítico do ?artido e ala sua

edificação.
xis aí uoa coEpxeensâo do problema da 1iga.ção do Jornal ao

Partido, neste dolairio específico, inteirânente diferente da for-
lla couo o Yíaroos anteriornente.

nn Janeiro de 19?8 a Redacção do I'Luta Popularrr decidiu lan
ça.r a ca.Bpanha pela edificação da rede do Jornal nuIo distrito, o
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de leiria, destacando para o efeito uma detegação conposta por três
camaxadas, Sen dúvida que ta} deci.são coÍrEtitulu só por si um pas-

so en frente na edificaÇão alo nosso Órgão Central cono um iusto e

correcto dirigeBte do Partido nos níveis da ideologia, da polÍtica
e da organizaÇão, isto é, como uma das três facas necessárias para
edificar o Partido.

2 ) PORQr,s q p]§rBrf! pE rEIRlé

Porquê, precisaúente, o distrj-to de leirla? Eis umã pergunta
que poderão fazer alguns canaradas. Convém frÍ6ar desde logo que a
tarefa que d€sde Janeiro foi curnprida e terá de ser prosseguid.a no

distrito dê l,eiriê é apenas un prinelro passo de r..r.e objectivo Eais
vasto que é a edilicaqão de uo forte e coeso Partido Colounista dos
Írabalhadores Portugueses de Norte a SuI do país, do Continentê aG

Arqulpé1agos do Átiântico.
o distrito de leiria foi o escolhido por z[ razões:

1ê - Aquando das reportagens distritais na Beira lltoral, o

distrito de lelria, não obstante ser aquele em que o nosso Iartido
desfluta de unq nais vasto apoio de massas e tle u.ú núroero maior d.e

activistas e simpatizantes, foi precisar0ente aquê1e eú que se veri
ficou a pior das canpaÍúas ê os piorês resultados. Sendo certo que

a reportagem era das 7a úai,q deficiente, isso não expfica tudo. E

o tudo, ou roelhor, e o resto, foi unâ grande desorganização e fal
ta de planificação e preparação da canpanha de I0olde a que elà pu-
d esee sair viroriosa.

'- O distrito saiu dessa caElpanl1a selc obter uraa vitória, e cer-
taDente que tal facto teve incidêncj-as na nobilização dos quadros

não só no que concerne à aplicaçâo des decisõ€s e directivaÉ da Ocul-

feréncia da Seira litoral ma.s igualüente no que xesp€ita à Oifu -
são, .defesa e propaganda do órgão central do nosso Partido.

A convicção de que u&a taI situação podia e devia ser alte -
ràda e de que era iuportante alterá-fa foi a prioeÍra e lmediata
Tazão da escolha do distrito de leiria para o fançaEento da nossa
canpanha.

2a - À nossã Redacção constatou igualnente que os pagaúentos

do distrito de lelrla erao nuito lrregulares, saltando constante -
aente de resuftados, todos eles, na generalidader nuito long€ dooi
jectivo que os caüaraalas tinham postutado, que era difundtr 500 irr
nais Fenanais.
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lor exenplo, no mês de outubro o pagamento foi de, sucessi

vamentê, 5,270$OO, 2'?10$OO, 1.085ílOO e 450$OO.No nâs seguinte,No

venbro, os paganentos foraú de 4.710$OO, 1.210$oo, 2.900$oo e

1.020$OO, ê por fla, no mês de nezenbro, 1,r00$oo, 2.000$00, 1'500

e 1.540$00.
' lstes dados mo§tragn à evidência a inexistôucla de una re-
de do Jornal fÍxa que, portanto, a venda do trluta Populêrrr se fa-
zia. um pouco ao sabor dos acontecimentos'

tendo eú conta este fêcto e um outro que é o objectivo do

distlito de Í,eiria constituir uú dos obiectivos nulnericanente nais

avançados dos di§tritos do país, a nossa RedacQão achou oportuno

cotreçar por aqui o s€u trabalho.

7ê - O dlstrito de lêiria é um distrlto eú que o nosso Par-
tido ten realizado rlüt intenso trabalho pofítico, trabalho e§se qrE

data nesno de attes do 25 de Abril. À nossa po1í1ica, a iusteza
das nossas posições qutrno teopo da d.itadura fascista quer ne§ no-
yas condições da dltadura da burguesia após a "revolução do§ cra-
vost fizeram granjear êo nosso ?arti-do ufl grande carinho e apoio

da classe operária e do lovo do distrito, e principalnente do seu

eixo operário l,eiria-Mari1üa Grande-Vieira de leiria. Nestê eixo'
a1iás, se concentra naie de 70 a 1oy'" d'o prolêtariado industrial do

distrito de leiria e alguaas das rnaiores fábricas do distrito. Do

proletariado experiente e antigo da Marj-nha Grande ao proletaria-
do netalrirgico combativo de vieira de leiria e ao proletariado
nais jovem, cottr outras características nas não !]enos disposto à

luta de leiria, este eixo é decisivo para a radicação e edificação
de un verdadeiro Partido Cor0unista cox0o o nosso.

No entanto, nós podíaraos constatar pelos dados que tídranos
dos la.gaoentos do Jornal, da sua difusão e das experlências vivi-
das directanente pelas nossas reportegens eü trabalho para o Jor-
na1 que esse apoio não se materializava uum efectivo trêba1ho po-

Iítico com toda essa nassa operária, trabalho político no qual o

Jornal deveria ocupar uú lugar flrndaüenta1.
0 fa.cto de isso não econtecer foi outra

ra - que úotivou a ,o""à decisão.
al âs razões - tercei-

4ê - ?or ú1tino lugar decidino-nos pelo dl-strito de leiria
porque era, sen dúvida, u]! do§ que,'à partida, conhecíamos selhor
e portanto naj-s facilmênte nos assegujrava a. §ua entrada rápida

uos probJ emas do Jornal.
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Estas foraa as 4 razões quê levaram a Redacção do nosso Jor-

nal a escolher o dlstrito d6 I]€iria e a deseEbaxcallnos nuBa bela
se{ta-feira à noite na sede nistrital de leiria para u][a reunião,
previamente marcada, con o ComiÍé do distr"iro de l,eiria.

, ) os,,LB r Nc ÍP I os IlE 0ró gr c 0S__QE_,qBIELTJEU O NOSSO TRÀBAIHO

- O Jornal é uu propagandista, um agitador e un organizador co

1€ctivo, eis una definição de lenine sobre a função do jornal, de-
finição que aê toxnou hoje bastantc conhecida, mae nem seopre bee
aplícada. lssa é uma realidade no que concerlle ao papel e à vida
do órgão Central- do nosso Partido.

Verifica-se, a níve1 gera1, ul! certo descoahecioento sobre o

que é ua propagandista, ue agitador e um organizador Çolectivo. Á-
demais taI função telo de ser entendida à 1uz alas novaa tarefas que

o Couité Central nos postula de que o Jornal ten de ser uroa das J
facaa ía edlficagão do ?artido. É óbvio que esse desconhecimento
parte desde 1ogo, em larga roedida, da RedacÇão do I'luta Popular'r.

O "truta Popular,t cono órgão político de Partido capaz de rea
lizar una grande tarefa de propaganda e agitação, de educação e no
bi11zação de massas; o r'I,uta Popularrt cono arna para chegarnos a
llovas fxentes de batalha ainda dÊEconhecidas, o "luta Populartt co-
no instrunento da consolidação e desenvolvimento ideológico do PêI
tido; ulo Jornal cêpaz de partir eü guexra conttra todos os pontos
de yista errados, contra o oportunisEo, o diletantisBo, a capltula
ção e a liquidação, ura 'il,uta ?opulari' cuxoprindo todas essas tarefas
sinultaneanente, e outras aqui não referidas, será sinultaneanente
o resultado de uúa luta áxdua a travar pela RedacÇão do Joralâl e

pelo ?artldo tambén.
lntexessa-nos pxincipalmente aqui, no €ntanto, o papel do

Jornal coloo o organizador colectivo. Dizia lenine na sua obra rrPor

onde coneçarcrr! rt.{ este resp€ito pode-se conpará-1o aos andai!0es le
vantados en volta do edlfíclo eE construção; esboçê os contornosrD
edifício, facilita as comunicações entre os dif€rentes constTuto-
res aos quais permite iij"vidir a taxefa e abarcar o conju]tto dos re
6ultados obtidos pelo trabalho organizado. Com a ajuda e a propó-
slto do Jornal constroi-se por si rne sna una organização pernanentê
que não se ocupará apenas de uo trabalho -,ocal, mas teúbéü geral e

regular habltua.ndo os nembTos a seguiren de perto os aconteciqentos
po1ítlcos, a apreciar-lhes o papel e iníluência sobre as diversas
categorias da população, a encontrar para o partido revolucionárlo
a üe1hor eaneira de agir sobre esses acont€clme]ltos,rt
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É rima convicção e de acordo cono as -ldeias de leaine, que é

a própria difusão do jornal que esboça os prineiros contornos da

organização. Por exernplo, hoje não tenos aiÍrda organização do ?aI
tido nas Matérias Plásticas eü leirla ou na IviIÊa (a naior fábri-
ca do distrito) na Marinha Grande. No entanto conseguinos nest€s
dois meses nontar eú caala u.úra. dessas fábrj.cas uma rede de 4 jox -
nai§. Se a tese leninista sobre o jornal como organizador colecti
vo for correctamente coBprêendlda e aplicada pelos responsávcis do

jornal; §e em rêsultado disso todas as seaanas for estabelecldo
ull correcto víncu1o pg!i[!gg coü esses operários anoanhã poderemos

ter não apenas cáluIas nessas fábricas, criadas a partir dos ac -
tuais coDpradores do Jornê1, mas nuitos mais coúpr.adores.

HoJe levaüos 4 jornais para. os operários de cada una dessas
fábricas, dlscutimos com eles os artigos Eais importantes, a situa
ção da fábrice., etc. Àmanhã recolhenos as suas opiniões, críticas
e sugestões, os acontecinentos da fábrica, a._4-g-ü-9iê. nepol§ leva
nos corD o Jornal o conunicado, entregainos mals um Jornal paxa ca-
ala u-D se encarregar de vender, suscitanos a sua partlcipação nusa,

fista para a C.T., para o Sindlca.to respectivo e un dla os nossos

4 operários das Matérias P1ásticas ou da 1vima deran lugar a uEa

célu1a do ?artido na fábrica, coêsa € forte, a trebalha.r de acor-
do com os principios e a liÍha do Parlido.

E é a partir dos operárlos que o Jornal penetrará, através
d.as suas úãos noutras classes € caúadas de classe. Pclas suas
üãos vai para o seu bairro, para o pequeno comerciante, paÍa a

paquena buÍguesiê ubana e para o ceüpesinato pobre, Na base da or
ga\izaQão do Partido nas fábricas, tendo o I)roletariado colno clas-
se dirÍigeote poderenos unir na base da po1ítica da frentc única ,

outras classes e canâdas de classe.
CoÍoo dizia lenine, na sua obra i'Qu€ fazertr: 'rSem foxtes or-

ganizações políticas locais be!0 educadas, o nefhor jornal para to
da a Rússia não servirá para nada.?ara educar fortes 'organizações
políticas locais não há outro meio que o Jornalr'.

É possíve1 que no nosso paÍs o "luta ?opu1ar" cuúpra a ta -
refa de estar nâo apenas na base da criaçâo de lortes organizações
locais do Partido uas de se instituir cono o seu educador? Na Rús

sia de Treaine aplisando estes princípios c est€s Bétodos criou-6e
o Partldo Bolchevique que guiou o proletariado à tomada do poder
pelas aroas. Apllcando esses princípios nós fá-lo-emos tambén no

nosso pa ís.
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Ào partir para leixia no pri$cípio de Jan€lro 1evávauos na

cabeça estas ideias básleas sobre o que é, couo deve §er entendi-
da.e aplicada a rede bolchevique do Jornal. I'oraü, a1iás, estas !
deiad que fonos sucessivaniente dlscutlndo cou os caxoaradas do dls
trito'de l,eir.ia lnstitulndo como naterial de estudo da csEpanha que

se 1ançou a brochura de l€nine: trPor onde coEeçar?rrr que §intetlsa
de forúa brilhante todas essas ideias.

4 ) À srTu4cÂo -Qqplglgg§--E{c-Q§rRalx -oê-EI4Nos-E§tlBE!I!,P9§.

nepois de termos lalado sobre a impor'tância de rede' sobre cB

prlncípios e os obiectivos da caoparüa 1aaçadá no distrito dê lei-
xia, falaxeneos, agora, da situação que viemos encontrar.

l€mbrarei, eltretanto, qu€ o nos§o trabalho prático se ex -
pressou nun ritüo do qual relatareúos a§ três prj-neiras semanas !9t

ra exenplo. Na prioeira semeoa Iêvamos a cabo xeuniôes con alguns

re.sponsávels do Conité Distrital de leiria' con o Comité de con-

oêlho de leiria e con o Comiié de Coneelho da Marinha Grande.

Na segunda senana rea].lzaBos reuniões con os responsáveis,
noneado§, para o Jornal nos concelhos de leiria e da Marinha Gran

d.e, reuninos aj-nda Íressa seEana coÍtr canaradas da Nazaré e de Cal

d.as da Rainha, tendo oportunldade de constatar a situação que §e

vivia, no que respeita ao trf,uta ?opularr', eú -ê'1cqbaça.

Na terceira semana reuniúos de novo com o D€partanento do

'rI,uta Popular" d.e trelria, con o responsável do colce1ho da i\'lari -
nha Grande, cors catr]ara.das de Peniche, Caldas da Rainha, Alcobaça

e Nazaré.
' A s-ituaaâo que vienos encontrar, e que confirÍoa o que a par

tida já sabíauos, dos pagamentos' pode-§e resutrrix no seguinte:não
existe rcede do Jornal no distrito de fieiria' coexist.indo, logica-
üente, tal situação conn ídêias completameute êlheias ao leninisno
e à linhu. do Partldo sobre o que é a rede do Jor4al' ou seia de u
úa fox@a loais geral, sobre o que é o Jornal co!3o pxopagandista' a

gitador e organiza.dor colectivo. Vcjanos con úais detalhe a sj-tua

ção:

1- Não existiero ao nível de todo o distrito responsáveis pe

10 Jornal. Algurs caEarada§, eu vieirê e leirla, que tinhala vaga

úente ta1 tarefa ertendiam-na, porque es§ês são as ideia§ doninan

tes, que o seu trabalho conslatia num registo, aliás errado e na1

feito, das vendãs e r€cebioento§ do Jolnal' e no envio do§ dinhei
ros para Lisboar que faziao quando thes par€cia oportuno e não quaÍr
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do é necessário.

Na realidade nenhum dos Cornltés de concelho existentes algg
na vez se preocupou em encaxar seriamente a organizaçãa da rede
do Jornal e, cons equentemente, em nomear quadros à altura d.e de -
senp€nhar bem ta1 tarefa.

Em ieiria, nonead.a-nenter o camarada oue fazia o trabalhô a-
trás referido era, na reâlidade, un vago simpatizante do ?artido,

com inúmeros pxoblenas da Ílai6 variada orden'
xn Àlcobaga o responsáve1 pelo "],uta ?opular" é uma pessoa

com problenas psíquicos e perturbações mentais frequentes. ]'onos
encontrar ta1 indivíduo con o dinheiro acumulado (?) de €eis jor-
nals seguidos, e pxonto a dirigir-se alegremerlte para uma rríesta

de anigosr', coisa, aliás, que faz amiúde.
Nas Caldas da Rainha não havia responsável pelo Jornal,nem

responsabilid.ades locais de Partido já que o camarada mai§ activo,
sendo trabalhador, membxo d.a Conissão de ?rabalhadores e delegado
sindical da empresa onde trabalha, a EDP, era responcáveI da tr'3M-1.

2- !m lado algun} havia rede do Jornal. Xn Vieira de neiria'
ond.e existe urn núnero relativaúente elevado de compradores certos
do Jornal, nunca se tinha sequex pensado em constituir urna rede cco

essas pesEoas, a distribuição do Jornal náo era, praticanente, fe!
ta, a verda mili-tante era irregular bavendo muitas semanas em que

não se fazia, chega,ndo -§ e ao ponto de, aa Torné Feteira, onde esta!
nos na Conissâo d.e [rabalhadores, e onde temos um substancial a-
poi.o de nassas, §e venderem, e nesmo assim lrregularrÂente, I Jor-
naÍs por sema,1a.

Em treiria existiam aquilo a que se chamavam várlas redes.
Era a rrrede dos p.rofessoresit, airred.e do sindicator'retc. Contra -
rlaÍlente àqui1o que se poderia pensar pelo nome a reale dos pro -
fessores não era assj-m chanada por existir gggg os professores ,

mas pel-o facto de algurs camaradas professoxes distribuiren o Jor
na1 em algurs bairros.

Não havla, de facto, qualquer controlo sobxe estas chamadas

redes estando a sua execução entr:egue às disposições dos seus de-
aominados responsáveis.

xm Caldas d.a Ralnha, embora houvesse um número íxo e relati
va&ênte grarde de pessôas que passam pela sede a comprar o Jornal
nâo existia qualquer eontrolo sobre essas pessoas, não se sat,ia na

Iealidade e com profundldade quer0 eram e não se trabalhava polit!
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canente com e1as.
Em suma não exlstla ulna rede do Jornal, estando a exigtên -

cia d.este dinectamente dependente do casual interesse de un ou olr

tro camaraaa rão se fazendo desta tare'a, um trabalho regular' fi
xo e vital paxa a orga.nização do Partido,

3- Sendo a 6ituação da rede a que em síntese referimos mals

acima torna-§e claro que ta1 situaçâo deriva das ideias doninantes
que existem a nível do distrlto e dos organismos re§pon§áveis §o-
bre o papel do Jornal na edificação do Partido, e da inconpreensão
ou oposição, à sua função de propagandl§ta' agitador e orgaÍrizador
colectlvo.

Viemos encontrar urÂ desconhecimento pretlcanente completo a
cerca alo papel atrás referido, sobre o conceito marxi st a-1e!ini s-
ta-naoista de um jornal de pârtldo e a incompreensão acerca da iq
portância da arna que o Jornal constitui para se edificar o PatÍ+i
ôo. os exemplos iá referidos denonstram o que aqui afj.rnanos.

4- Cabe, por fin, referir, e pensamos ser nosso dever faz6-
-1o, que e situação do Jornal e da sua rede se 1j"ga directaxrente
à próprla vida e situação do Partido.

?orque não há rede, não exlste organlzação de Partido, é u
na afirmação em larga nedida verdadeira em qualquer sentido que a
aralisemoÊ.

Nâo exlstindo os andaimes do ?artldo, a organizaçâo, isto é,
o edifício também, no fundo, não existe. Constatámos que, apesar
do grande apolo que o nosso Partido possui, não existian orga-niza
çõeê de fábrica ou de aldeia, os comités intermédlos ou não exis-
tem ou os que há têm uma compreensão muito vaga e lresno distor-
cida das suas tarefas e da sua função.3asta ver que o Conlté de
Concelho da MarlBha Grande tinha. como composição todos os canar€-
das actj.vos do concelho, Âs suas reuniões não podería.n ser, pois,
as de urn órgão dirigente rüas a de colectivo de aqtivistas. Não há
pratlcamente uma rínica cé1u1a em todo o distrito, rl(n se encarâ,nd.o
cor0o tarefa premente, o que era nais grave, crj-ar una forte e in
dispensáve1 organização de Partido nas fábricas, nas oficinas, nas
aldelas, nos bairros, etc.

lsta situação liga-se e é resutado das ideias Aominantea rD

distrj.to quanto à organização do Partido, sobre o que é o Partid.o
dos coírunistas, e, cons equent ement e, sobre o papel do Jornal nes-
ta frente específica de 1uta,
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afirmax que yiemos encontrar uma gg

de partido, de disciplina de partido,
liberali8roo, o deixa aridaÍ e até as

5) À IUTÁ TRÀVA}4

A delegação do |tluta ?opularr', e pensanos que uma parte dos
camaradas responsáveis pelo distrj-to de l,eirla, tinham consciên -
cia, desde o princípio, que a luta que decidimos encetar se trata
de uma batalha de gra.nde envergadura entre as duas linhas, e que

se prelde directamente não somente à batalha pela ed.ificação darc
de do Jornal nas tambérn ao combate pela edificaçâo d.e lxna forte Er
ga.nização de ?artldo no distrito.

Una organização que se reclarua do marxismo -1êninl§mo e que

não possui fortes organismos nas prlncipais fábricas do distritor
nae principais concentxaçôes camponesas, nos quartéis, nos sindi-
catos,etc, poderá ser, quando muito, um círcu1o de pxopaganda mas

não u,n yerd.adeiro Xstado Malor do Proletaraiado.
Ora o I congresêo postulou-nos cono tarefa abandonar o cÍr-

culo, liquida;Il completamente as concepções de círculo existentes
dentro da orga:rização e lutar pela edificação de um forte e coe-
so Paxtldo C omuni st a.

Os passos neste sentido parece-nos que alnda não tinham sl
do dados neste d istriro

DaÍ que a taxêfa de criax a xede do Jornai se prenda corl a
batalha mais geral de lança.x os fundamentos da orgaÍrização do par

tidô .

Como já disseúos,edificar urna taf rede é uma batalha de grgB
de envergad.ura e irnportância, Os principais aspectos cronológi.co
da luta encetada foran os seguintesi

1- A prineira batalha travada centrou-se no ataque e na crí
tica às ideias d.ominantes sobre o que é a rede do Jornal, e na im
portância e papel desta na ediflcação da organização d.o ?artido.

Pode-se, neste nonento, afirnar que se obtivexan alguüas v!
tórias aeste donínio e que existe urna meLhor eompreensão acerca
desta questão. Tal conpxeensão não é gera1, existindo naturalnente
os que se opôero a essas ideias que estanos certos corr4esponalerem
aos ensinanentos dos gxandes mestres, nomeadanente lenine, acercca

do Jornal e do seu papef na edificaçâo do Pa:rtido.
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Nesta pximeira fase do no§so trabalho traçou-se un plaro g1g

ba1 para a carlpanha ' plano di§cutido e aprovado nurÂa reunião con-
junta do Õomité distritaL com a Redacção do I'luta Popularrr.

Lo pla.no então aprovado presidian para alón das questôes de

principio a que iá nos referimos no ponto doi§, outra§ questõe§

plevl-as.

. Desde 1ogo, a fixação de um obJectivo para toda a carÁpanha.

Serdo o objectivo do distrito 5OO jornais acolcdou-se que deÍeria
ser exacta.nente esse número que nos devíanos pxopôr para obter cg

Íao rede fixa e vend.a regular do Jornal.
À seguir defirliu-se a questão de saber qual o caÍácter de

classe que deveria assumir a edificação da rede, tr'oi vi§to que a
rede que queríamos constÍulr é uma rede paraos operáxio§' e que'
portarto, delleria ser no seio desta classe que deverÍamos centrar
os nossos esforços.

Qual a chave para obter a vitóriaÔ À chave para obter a vitó
ria reBidia en dois pontost 19 na dlxecção; 2s em concentrax ou

não forças no eixo leiria-Marinha Grande Vieira - o tlÍiâxlgulo onde

labuta,m '7O a AO/. do proletariado industrial do distrito de leiria.
Considerou-se porta.nto que concentrar aqui o gros§o das nos§as fd
ças e o princiDal dâs nossas atenções era determinante para obter
ou não a vitóxia fina1.

2- Em segulda trataya-se de passar a medidas práticas, a p4i

neira e j-ndispensárrel das quais consistia na nomeação de respons!
veis pel.o Jornal, e criagão, num caso' de Departamentos específi-
côs para este trabatho, Sem responsáveis' dentro dos organl§no§ ql
rigentes, por 1eva, a cabo e tomar como responsabilidade principal
esta tarefâ, não era possível avançar decididamente paxa a freate .

Os organismos . responsáveie nomeara.n efectivarnente quadros
para desenpenharÍ esta tarefa, o gue se pode eonsiderar, desde 1ogo,

waa vitória do trabalho executado.

,- Tretava-se oepois de estabelecer a rede mínima, isto 6,
aproveitar todos os contactos já exlstentes, centralizar e§ses con

tactos nas nãos dos responsáveIs e começar, partindo daí, a dl.narul

zar una rede de jornal iançando, dessa forma' os seus fundamentos .

Esta era a prineira e indispensáve1 fase: inquirir a sltuação, fg
zer contactos, centralizá-Ios e estabelecer com eles o ponto de

paxtida da rede do Jornal.
nste trabalho que foi desellvolvido nas duas prir0eirae se-
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-menas pode considerar-se que fol positivo e até surpxeenalente ncs
seus resultad.os. I,rluito s a.ntigos amigos e sinpatizantes do Partido
con quen há muito ternpo se riáo fazia qualquer trabalho foran con-
tactados e receberam-nos de braços abertos. ltBntáo há tanto ten -
po que não lne traze[ o Joxnalr,, rtEntão o que é feito de vocês que

. nuoca nais vos encontreirr, foram frases ouvidas amiúde nos contac
tos es abelecidos pelos ]1ossos canarealas tanto em treiria como na
Ma.rinha CTaJIde. Constatou-se, rlesta altuxa, a existência de -rrma

orla relativamente grande de apolantes do partido mas com quem os
'orgarismos dirigente8 do ?artido se nostrava incapaz de estabele
cer wna relação po1ítica semanal, regular, constante. Daí que, os

.-nossos camaraalas tenham ouvido, não sen llr pouco de espanto seu,
inírneras críticas pela sua actuação como manifestações de apoio ao
DarLido e ao Jornal .

4- trutou-sê igualnente porque, deste trabalho prévio de rea
lizaÇão de contactos se apontassem objectlvos por concelho ou 10-
-ca1, Os carnaradas com quem discutimos ta1 problema vlaü eíectlva-
-mente na fixação desses objectivos um estímulo lara se poder atin
-glr o objectivo g1oba1 e na base desses números travar a 1uta,

0s prlmej.ros objectivos fi.xados para o r0ês lnicial foran dei
leiria - 150
Vieira - 100
Pe0iche- 15
nstes foram os únicos loca.is aonde foi possíve1 desde logo

fixa,r objecti-vos. No entâ-ntoi por moti.vos que rnais adiante Tere-
lros el"es foram reformulados eÍl p::incípio de Fevereiro.tendo nes-
sa altura flcado descri&inados da sêguinte forma:

leiria - 210
Caldas - B0

Nazará:- 15

Marinha Grande - 150
Peniche
Alcobaça - 20 (?)

. À sltuação exlstente nas Caldas da Ralnha que atrás referl-
nos inpossibilitou que no 19 mês se postulasse quêlquer objectivo
paxa este contelho. O início da resolução do pxoblema referido cq
meçou a altrerar a situação a paÍtir de levereiro.

Os objectivos respeitantes a Alcobaça e Nazaré fora.rn senpre
colocados sob reserva visto não existir desde o início uma situa-
ção que gaxantisse o efectivo cumprinento daquele objectivo.

5- Ieitos os contactos inicials, estabelecidos objectivos,
era irecessário dar um salto decisivo em frente. nesde logo por -
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qu€ os contactos realizados não nos gârantiaa r longe dissora obt€n-
ção do obje c ti rro , d ê pois porqu€ sabiâmos €xistir ouíto slals âpolo ao

?artido do que aquelê que sê espelhavâ nos números quê se 1a@ obte!
do.

lendo. prêsente esta Êituação lançou-se êm fins d€ Jan€lro,
prínclpÍos de tr'€v€rêixo uBa grard e caBpan]ra d€ dlfusão do jornal a-
ss€ate núla reportagen que para o efeito foi r€allzada no distritô
Esta venda €special d€stinava-se igual@ente a apagar o r€sultado 'r
Buficiente obtido coE a ant€rior reportagem distrltal.

Ássentê nuoa boâ. planificaçeo da caopanha,nuna flr@e üI!êêção
i atlBa corrooqto constante doõ er:ríos que se 1ao cooetendora cao -
patrba saldou-se por un êxito assinaláve} tondo-§ê vendÍdo no por.
ta a polta a na venda de rua 1500 jornals.

Int€r€§sa reter algune núroe ros:
-Na Marinha Grând€ronde llurc a se tlnla ferto uEa venda macl-

qa do J ornê1 ,r€alizou-§e uma ve[da porta a porta que bateu prati -
caú€nte todos os prircilais bairros opexários tendo-sereo regulta-
do disso,f€lto chegar às maõ6 doe operários 162 jorna.ls.Ioportan -
t€ vitória,€sta venda úa Marcin.ba Grande 1aaçou a histeria nas hos-
tes r€]ridlonistas que procuraraB debalde evitar a v€lda que tinha-
@os propagandeado.

-Im ielria vendeu-se desta vêz o dobro dos jornais que jaaajB
sê tj.rham yendido eo caopanhae s eoelhantes , tendo-s e r€alizado uo
porta a porta que d€lxou certa@€ute poucaa poxtâs por bat€r,

-Xo Yieira do ]Jeir1a prograoou-s€ bâstante beB a caeparha €

ati.ngiu-se . objectj.vo de J00 jornaÍs,
-Assina1e-se ainda que eo ?eniche os caoaradas atlngiran

lgualoênte o s€u obJectivo d6 50 jornai§.

Â obtenção dos núoeros acima refêridos para a16o do êxlto,ata
vitórla que constltuiram crXaraB uma base só1ida para o alãrgao€u-
to dsclsi1lo dâ red€ do jornal. ?ara o efeito tooou-s€ cooo m€dlda
que cada brigada apontasse cada colcprador do jornal no portã, a por
ta de forBa a quê pos t€rioroente se pud€sse dê noyo yoltar a esses
coúpradorês e ant€ s de @ls aqueles qu€ oâ1§ interessados s€ 6ostB
Ia,m.

O êxito desta c aopârla assentando nas razões atrás apontads
não a€ levou a cabo seo umâ grânde luta d€ lôolaB. ?rincipalE€nte
uoâ Luta dlrlgida coÍrtra as idelas da anarquia e desorga"uização
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que , principalmente em l,e.iria,estavao apostadas etn fazar da ca.npa-

nha uma derrota.Contrariarnente ao que de for0xa prév.ia se tinha pla
nificêdo não se tomaraürno período eo que rem yirtude das 4ossas q
refas em lisboa,não estiveoos no distrlto,não se tooaraü,d.iziaroos ,

as 0rais e1€mentares medidas de organização,planificação iroedlata e

mobilização dos quad ro s, Expressão de erros antigos e que iá tinha-
úos detectado na anterior caopanlla r€ssas concepções assentas] no es

pontaneís mo "na confusão e ana'r'quia.
O combat€ a estes pontos de vista,trava.do de imediato, !âde

a.ind a inyertsr a situação e permitir a obtenção da vitória almeia-
da.Registara$-se ainda outros sintoúas como os do capitulâcioÂis -
mo e do liquidriciouÍsmormas aqule foi o desvio pxircipaf.

,A oblenção dos resultados que falámos foi um precioso estímg
10 para, todos os caoaradas que particlparao na c anpanl]a e criou a,s

condições para um grand€ desenvolvicxento do trabalho de edi"ficaçá
da rede.

6)Saídos com entusiasBo d€sta campanl:ra de

çános,no príncipio do oês de levere.iro,uma outra
venda especlal,lag
caGparha inti tula
lado,consolidarda rrdgr€ry{o1ver e consolidalrr.nesenvolver pox um

por outro,tinha o segulnte signiflcado:
-a 1e. conslstla num aproveitamento do grarde nú@ero de novoÊ

contactos obtj-dos,pessando arde forna pLaniíicada,voltar de novo às

pessoas que co@praraü o jornal de forma a integrá-las na rede re -
gular do jornal e alaxgar ãssir0,de forr'ra decidida,a. rede ai-nda di-
oinutarem relação aos objectivos que pretendÍamos obter,xsse tra -
balho a.vançou d€ inediato,começando a ser felto co@ excelentes re.
sultados;

- a 2c taxefa consistia na consolidação da rede já existen-
te.Esta, consolidação em que é que consistia?Consistia desde logo rD

rd forço do txabalho político com a6 pessoas que pertenciaro à Rede,

erdepoisrno Ínlcio do recrutamento para o Partido de camaradas Bai§

actiIlos e mais êyançados da rede,beB assim como a noroeaçãorde acor
do coB as circunstânciasrde responsáveis locais da rede.Í claro que

estes responsáyei§ locais passariam- a serreÍtr e@brião,os Juturos 16
ponsáveis e as organizações locais do Parrido.

nstas duas têrefas foran-se desenvolvendo d€ foxoê sempre

evolutiva até hoje.Daí que o selr balanço fq,ça parte do ponto s€gu!
te d este relat6rio
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7)Por úItimo interessa roferir que durante este período s€

lutou pela existância de uoa coltabilidade,de um regj-sto e de u@

controlo efectivo da rede do jornatr.Nas sedes onde isso. foi possí
ve1 começou-s€ a fixar salas paxa os nepartanentos do jornalreG
seguida iniciou-se a contabili zação, arranjaram-se ficllas de cada

-bairro ou fábrica on*e eJriste a xedg .e passou-se a facturar as sq!
das do jorba.I,etc.

Ú escusado dizex quê nada di.sso acontecia. ante riormente , fa -
cto.que se integrava r1o estilo geral de a.tlarquia. € confusãorde uo
esplrito de gxupo oas não de um ?artldo orgarizado e ligado às ma-

s9as.

6)BÀr,aNco FrNÁt

Pa.ssámos em r€vistâ as prj.ncipais etapas da luta travada dg
rante estes dois Beses.É al tura agoxarde perguntar se até aqui obti
vemos ou não uoa vitória no nosso trabalho,Desde logo,no nosso en -
tender,o conuato de alterações que relatáoos atrás são.já por si
uoa vitória:oas pensaoos que os números finaiÊ darão uoa ioageo o€
Ihor do corjurlto da altexação obtida.yanos pois aos núoeros e da-
dos prátlcos:

â)-vejá@os em pri-meixo lugar os resuLtados por conceLho:
Concelho de leÍxia-Neste concelho conseguiu crl.ar-se atá ao

!Êooonto uma rede.fixa. de 16O jornais,núcoero constanteoeate eyolutj.
vo em fuação do aproveitaoente seoanal dos contactos realizados d.u
xants a c aopanlra pela venda oaçiça do jolnal.Na orla d€sta rede
consêgue-se ao entaato au@entar o número de jornal6 vendldos que
atingerde forma flxa,a partix da passada seoarrareQ jornais.É c1a
ro que esta orla de 45 jornais pode a breve txecho tronar-s€ êm r
ds fixa.

.Desta rede 26ol sáo opetários, exls tind o na redê 2 caslpon€ses
4 €studaut6sr16 professor€s,5 pequanos coBerclantes e induBtxi.ai6
e , BilÍtares selldo os restantes trabalhadores indi scriroÍnad os.

X n6aia de idades é de 29 anos,sendo que dos trabalhadores eB
gera,I a médta é de 70 aaos.

qlLc gJiio da l,larinha qrand e-Nêste concêlho obteve-ae o resul-
tado de 92 jornais d€ red€ fixa e 12o jornais de v€nda regu].ax to-
tal.Nest€ concelho é onde se regista uo peso naj-or da pequena bur-
gu€sia na rede rjá que só 10 dos seus menbros são ope rários. Dantes
erao 40 os jorna.is vendidos.

Concelho qllE4iche-l tingiu-s e uoa rede fixa de 16 jornais e

uoa venda regular de 25 jorna-is.
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Tejanos em síntes€ os xesul-tados finais e coúparemos esses

resultados corn os números que se obtj.nham antes de iniciarnos es-
ta canpanha. (Í claro que referindo-nos espec-ialmente aos aspectos
quantitativos deveúos ter scEpre presente as transforüações quali-
tativas, isto é, dantes nâo havia rêde nem se utilizava o Jornal
parâ fazer ul1i Êistenátlco trabalho de Partido e isso, agora, acon-
tece ).

Cônc ê tho
rxlRlÂ 756
VfxInt (u.Gral]de) 92
CAtrDAS 65

PENICHE 16
NAZARÍ a

Rede Na total de vendâ outr.os
2lo
724

80
25

a

7O

15

40
6

0

Em conclusão o distri.Lo d. l,eiTia possui neste úomento uma

xede fixa de ,61 jornais sendo que o nún}ero total d€ jornaj-s que
vende de fonBa segura e regrlar é de 445 jorneis.

No êixo fundaniental l,eiria-M. GTa.nde -Vielra a perce[tagem de
operá-rjos i ae 45y'".

Coüparando estes r€suftados com os pagaúentos do conjunto ôs
distritos do país pode constatar-se que o distrito de leiria está,
no que respêita a esta tar€fa, e!0 4s lugar entre os distritos e rE
garilsoos que mais paga.ro, logo a seguir a lisboa, Setúba1 e tr'XM-l
d€ lisboa.

Constitueú ou nâo uma vitória os núneros referidos? No nos-
so entender constituen uma importante vitória do trabalho desenvol
íido nestes dois.meses. Colocar semanalmente, de uma forx0a orgaBi-
zada e regular t 445 jorrrais nas mâos dos operários e outros elemen
to€ do povo é uma tarefa de enorB€ inportâricia que se irá certanen
te traduzir nuÍoa poderosa força oaterial cepaz de transforDaÍ este
distrito.

Os objectivos que nos postulaÍanos quanto a este asp€cto fo-
ran assim atingidos quanto ao essencial.

b)- Já afirroaroos atrás que desd€ o início entenaleuos ser o

eiÍo principal da caapanha a reglão de le iria-M. Grarde-yieira. ni
zer ou afixnar queria d.izer que o centro alas nossas atenções, o
principal do nosso trabalho deveria incldir para a classe operá.ria.

nsta nossa direcção iniclal eonstituiu desde logo un golpe
no estifo existente neste distrito que afastava o ?artj-do dae fá
bricas, que não fazia das fábricas o centro da organizaçâo e dos
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esforço6 no sentido de aí penetrar. O ?a.rtido eBtava, quanto ao es

sencr-a-!, araslaoo oas laoricas, elobora tenlê uo núrnero razoáve1 de

opexários pxincipalne]1te en0 Vieira de ÍJei]ria, e Í0ais grave do que

isso os nossoB canaradas não entendian cono se Dode criar eÍ as or
ganizaçôes do Partiáo.

Para se aquilatar da situação veja-se, por exeüp1o, que para
a1én doutros factos na Toué leteira só 6 operários recebiam o Jor
nal do Paxtido, enquanto na Íviüa, a üaior fábrica do distrito, on

de temos un caBarada, não se fazla qualquer trabalho político nen

se pexspectivava a possibilidade de o \ír a fazer. Praocuramos, por
tanto, dirigir a nossa atenção para as fábricas. Os rêsultados ob

tidos são, quanto a nós, aniraadoreÊ. Eis as fábricas onde, neste
nopento, já existe ríede:

. Toglé letêixa - passou-se de 6 paxa 19 operários que adqui-
rem regularmente o 'rluta Popular".

. Illlgg (M.Grande) - aonde não se fazia qualquer trabalho re
tooou-se o contacto aí existente e Bontou-se una rede de 4 jornals.

. Iânasg (vieira) - consolidou-se a rede já exist€nte.

. Ga-L1OrO ( V.1eara l - criou-se ulqa reale de 5 jornais

. J.tr'.Cuqtódio (M.Grande) - coneolidou-se a rede de 5 jornale
Matérias !1ásticq,s (Lsiai.; - criou-se urna rede de 4 jor-

]1al-4.

. Rodoviaria Nacional - desenvolveu-se a rede até ao número

que en leirj-a se coúeçou lgualEente a

entre operários da Colstrução Civil en-
alguns dos nenbros da rede são pescado

de 16 Jornais. fniciou-se a sua consolidaçã0.

Para a1én destas fábricas com redês internas, a realê geral
do Jornaf a.brange vários operários de outros fábricas qu€ a cur-
io prazo se poderão iüificar exo redes inter]]as de fábrLca. X6sas
fábrlcae são as seguintes:

. Santos Barosa (M.Grande) - 1,200 operários

. Aníbal H. -Abrantes (M.Gra4de) - 600 operários

. P1ásgaf ( tei,rla )

. P1ásticos S. Ántdnio (],eiria)

. xuano § (Iearaa )

. Volvo ( Leiria)
.F.i a.t nda de asslna-Lar

pxeparax a rede do Joxnal
quarto na Nazaté e ?eniche
res.

P€nsaBos que o balanço do trabalho neste doníuio regiÊtou aI
guns êxltos, o prineiro dos quais é se ter vllado para as fábricas
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as atenções dos nossos canaradas, e o segundo é efeetivaeente ter
Ínos conseguido co&eçar a fazer un trabelho po1ítico organlzado coB

u.e núoero já razoátte7 de operários num número não menos razoáyel
d. fá brica s.

É claro que a partir daqui ampla.s poSslbilidades se abren à

organização de todos esses operários e de todas essas fábricas,nes
de que saiba.mos persistir no trabalho po1ítico corn esses operários,
d.esde que comecel0o6 a transfortrar esse trabalho en oxganização do

Partido estanos ern crer que pelo menos a l-guraas dessas fábri.cas se
podeB transformar ên fortalezas do Partido.

c)- Dlsseroos atrás que a partir do mês de F€vereiro se Ia-ÍI-

çou a caÍopanha pelo desenvolvipento e consolidêção da rede. Já fa-
l"aúos do desenvolvimento, vejamos agora o problexÊa da consolldação.

Quando coneçamos a ía1ar na coÍrsolidação da rede bolchevique
do Jornal, tínhau-ros pxesente que a rede é o andaime do Paxtido e

que o seu fim é, antes de mais, fortalecer ou criaJ, no nosso caso
nais este aspecto que o outro, a organização do ?artido. Não trans
forü]ar a rede em organizaQão é uro perigo que, a v€rificar-se, fará
desagregar a prdpria rede. Sem u!]a forte organização de Partido nã.o

pode haver ujlla rede capaz, consolidada.
Por outro lado, começavamos a ter nessa altura um problena

cada vez nais actual que consiste na contradi.ção entre a extensão
cada vez neior c as forcas reduzidas para a realizar a tempo € ho-
ras. Coúio sclucionar esta coutradiÇão? Começando a recrutar de €n-
tre os nais activos e interessados nenbros da rede, camaradas ca-
pazes de fazeren eles próprios a dlstribuição do Jornal no seu baiÍ
ro ou na sua fábrica.

Este lrocesso te!0 duas va.ntagens imediatssl
A Drineira consiste eB facilltar enormenent€ o trabalho dos

responsáveis do Jornal que en vez ale correreu todas a.s casas, depo

sitarão em cada um dos baiÍros mrn1a ún-ica casa os jornais parê. a
rede desse local;

A s€qurda é que o recrutaúento desses e1eúentos é um passo

e& frente na pronoção dos futuros roilitantes e responsáveis do Par
tido nesses bai?xos ou fábricas. Agora. eles coneçam por distribuir
o.Jornal uas arianlrã eleÊ darão un salto em frente, cotrIpxeenderão a
necessj-dade de criar una célula do ?axtido que desempenhe um con-
junto loals va6to de tarefas que não só a do Jornal.

Foi precl§a,mellte este processo e esta política. que coneçamos

a discutir nos prlncípios de tr'evereiro e que de imediato 6e come-

çou a pôr em prática.



Os resultados são, no

boas perspectivas qua,nto ao

da vez mais na ordeú do dia.
seguidos:

- nstabe 1e c eran-se
responsáYei§ dê rede nos
dôs Olivais. No caso dos
que poderão assuEir e s§a§

- Nos MârinJleiros e
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fin da carrpênha, aninadores e abren
futuro desta frerte de luta agora ca-
Vêjanos por concelho os re§ultados cc,n

contactos no sêntido de recrutar e nol]lear

bêirros dos Marinheiros, Anios e Gándara

Marinheiros e Gândara, os dois caueradas
funÇões são operários químicos.
no bairro dos ÁnjoÊ existexc boas

concelho de I,e iTia:

- Recrutou-se e noneou-se um respoasável, u:a operário da coag

trução civi1, da rede do Jornal no bairro dos tr'rancisquirhos. E-

xistem possibilidad.es de criar, a curto prazo, ufl organisno de Par

tido nestê bairro,

lidadeE de, a partlr dos contactos da rede, formar célules
.tido, telr.do-se iniciado já as diligências preparatórias da

ção desses orga.nismos.- - Na Rodovj-ária Necional foran íeitos os contactos paxa for
nar a cé1ula do Partido tendo aeeitado 6 canaradas na sua nalorla
op€3eraos.

- No sector da consrrução civil fez-se já uraa

operárlos, trazldos pelo JoaRal, no sentido de vir
nização do Partido para este sector.

Igual4ente na fábrica Matérias ?Iásticas foi noúeado uE

respoírsáve1 d.a xede do Jornal havendo coadiçõe§ para daqui a a1-
gun teüpo forEar a1i a cé1u1a do Pa.rtido.

Nêst€ collc€lho foi onde o trabalho de organização andou Ee-

thor e onde se d.eralo tsâis passoE en frenie. A obtenção dos obiec-
tivos dentro dos planos pxevistos pemitira!0' a1iás, que as atençõs
se pud.eBseE comegar a concentrar neste trabalho de consolidação da

xede.

concelho da Ivla.rinha Grende:

Dada a luta árdua que foi necessárlo travar para en particu-
lar neste conceLho se atingir os obicctilros só ran pouco para a' par

te final da campar:Ia se comêçou a dar alguüa atenção aos proble-
nas da organizaÇão. nesde 1ogo, no entanto, devenos ter preFente

que desde o lrlncípio que o estabeleciüento da l:ede do Jornal veio
colocar lroblelaâs candentes deste concelho coBlo são o cago da ine-
xi-stência de oxganisnos d.e Partido nalgunas graad.es empxesas onde

possibi
do ?ar-

reunião com 2
a criar a orga
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temos influência e em particular a lnexistência de una célula dê

?artj-do na ?omé Feteira. PehsarÂos que ao fiB destês doiÊ neses se

criaÍan nelhores condições parê que essa célula posêa vir a ser
criada para o que constitui, nomeadamente, o aumento de rede f1-
xa. de I para 19 jornals. O mesmo se passa ern relaçãó à nânasorpor
ex€mpfo.

Para a1éur disso, foi possível, ainde, criar um responsáve1
pela rede do Jornal nc fábrica Galioto c na Praiê da VieiTa.

Iniciara![-se igual&ente os contactos tendentes a trausfor-
maÍ en organização a rede que temos ]1a haia da Vieira e na IYi-
na, tendo-se insistido fortemente na necessidade de dar una espe
cial atenção às possibilidades de rirganização que sq abren na Ma

r inhâ Grande .

Concelho de llniche:
Neste concelho não exlstia organização. O único contacto g

ra uoa ca!]arada estudantc de Geral-dÉs, aldela situada a poucos

quilóEetros de Peniche. No passado o nosso Partldo teve aqui u-
na razoável inffuência e un grande núnero de simpatizantesr 1n-
fluôncia e siErpatizantes completamente liquidados pela política
seguÍda pelo traidor Samuel. tr'oi possÍvel retoúar, durante estes
doj.s xaeses, alguns contactos com simpatizantes vindos dessa altg
ra tendo nóe efectuado duas reuriiões com e1çs.

Ioi discutida a necessidade e a possibilidade de cxiar u.B

organisoo do Partldo no concelho, perspectiva beE aceite por es

ses camaradas que se dispuseram, noneadanente, a estabelecer con

tactos com outros siopatizantes e aúigos all exlstentes.
Á possibilidade de criar uB organisno de Partido palea o cor

celho é não apena.s real roas irreversível se o organismo dirigen-
te do distrito conceder o apoio e a atenção devlda aos canara -
das de Pcniche.

Co4celho -do BoEbarral:

Iizêra!1-se algumas diligêrcias tendentes a retonar contac -
tos já- exlstentes anteriormente. Neste concelho a Situação era s
nelha"nte à de ?eniche fruto, ã1iás, da aplicação da uesaa po1Íti-
ca do oportunista Salque1,

Fal-ou-se co![ 1.1,'[ camarada operário que fql militante do Par-
tido nesse perÍodo e postexiornoenie abandorado pela clique. Dis-
cutiraE-se as possibilldades de retoBar o trabalho do ?artldo nas

ao pe'iíodo eE que iontacto foi feito, cluase no firn da caropanha, já
não nos fol possíve1 pa.ssar da discussão nos teroos referidos.
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As perspectivas são tanbén aqul boas, desde que não se a-
bandorxe, de novo, os caEaradas, Neste BoEento Yendem-se de lcedet

no Bonbaffal, 10 jornais.

Concelho llas Caloas da Rainha:

Con a resoluqão do probteEa de oxganizaÇão eli eÍister1te e

a que ;á fizenos referência; co![ o e§tabelecineuto e consolida -
çâo da rede d.o Jornal , aí córneçararo a crier-se condiçôes para a
fornaçãó de Conité de concelho, lasso iroportante lara o desênvol
viüento do trabâlho do Partido.

tr'orae estes os passos que §e deran no douínio do trabalho
de organizaçâo. xles revelan a íntina. li'gação que eiiste entre a

rede do Joxnal e a organlzação. No decorrer do nosso tra.balho t
prlncipalneÍrte r.na sua segunda fasê, constatou-se coo uGa grande

c:-:aIeza a iupos§lbilidade de conÊolidar a reate §eE colocar o pro

blena da organlzação n o que coDprora a te§e de lenlne de querrge!Ê

fortes organizações ]ocals o melhor jornal Ôe nada §erve".

. Á verdade é que forau as próprias coRdições' o dese[vo1vi-
Bento do trabelho e a situação de liquidação progressiva do Par-
tido que recla!0ava, que exigia, que impunh,a r e quê reclanar exi
ge e inpõe a criação da orgarização, e desde já, o estabelecl -
lcento dos prioeiroE contactos, a partir dâ rede do Jornal, ten-
dentes a, cxiar essa organizaçâo, as cé1ulas, os comités int ern!
dlos, etc.

Que se agarre corn firneza esta iarefa é, sern dúvida, una

exlgêncla prenente do Parttdo neste distrito.
d)- Ao l-ongo do trabalho executado txevou-se ulra constan-

tê € intensa luta ldeológica. No decorrêr d.o presente relatório
denos conta do evoluir dessa luta nos aspectoB concretos que fo-
nos tratardo. Yejanos agora uma outra fase dessa Iuta.

No distrito de leirla existia quando a1i cb.egámos una 6ubs

tj.üaçâo conI)leta da aeces§ldade da organização do ?artido, gÍan-
des confusões, anarquia e distorsões aeste donínio e una real e

reconhecida lncapacidade po1ítica de coopreeender a Yle. para sai.r

do lllpasse desagregador en que a orgar.izaçáo se encontrava.
No decorrer do nosso trabalho uIDa palte dos nossos caeara-

das r.miu-se con pxogxessiva fív$ezg. ao plano que traçáuos e cone

çaraB a coupreender que para a1én da rede, o trabalho a efectuar
theà peràltla abrir as portas à criaçâo de uma só1ida Ê forte ox

ganlzação de Pertido.Sen dúvida que isso constituiu una vi.tória



do trabalho ideológico levado a efelto.
Nô entanto, as 1dÊias que colocaÍ! a organização na últiroa

das prateleiras começaram a nenifestar-se cono crescente ll.itid.ez.
Nâo foram muitos os gostadoreE d€ssas ideias nàs o que intexes-
s-a furdaoentalnente não é o núroero loas sia as ideias, que eram,

a1iás, dominant"" " qr" de certa foma ainda o são. Afirmavan
que o trabalho da rede e da organização não era assin tão iBpor
tante como se dizia, que sê estaya a sobrestlnar esse trabalho,
etc. Qual a alternativa concreta para a activldade que se esta-
va a levai a cabo não apreserltavam, nêú apontavaa a insuficiên
cia do txabalho da rede e da organização, ou sejê, a da §ua ain
da fraca naterialização e concretização en organisnoos sólidos de

?artÍdo.
nesde o princípio que o trabalho da rede foi seropxe colo-

caalo no seu devido lugar e pode-se, a1iás, afirnar que desde o

princÍpio da caúpanha que o dlstrlto d.e Leiria levou a cabo ul[
trabalho po1Ítico êm diversas frertes como há alguu tenpo não â
zia. lsto era.rn os próprios canaradas responsáveis do diEtrito
que o a.firEavaü. Que o trabalho da rede tinha sido uEa alrna aI!-
purhada pelos camaradas para esboçê.r, 1ançar os fundanentos eco
meçar a concxetizax urna. organização inprescindíve1 e que nâo e

xistj-a é , no nosso entender, u,a facto positivo e nâo uú facto
condenável, coEo querla& essas ideias que viúos criticando.

Un núroero grãnde e firloe de camaraalas criticor.i as ideias
que acabamos de erpôr, denunciou o facto de elas querereo lança
a confusâo e a anarquia, de querereE desnobllizar os quadros e

lxilitantes e retirar-1hes o ruloo certo que estavan a percorrer.
É necessário ou não a organlzaeão do ?artido?
Í inpreecÍndÍvel ou não usr forte ?artido CoElunista radice

do nas -fábriccs, oficlnas, campo6, quarteis, etc.?
nis, no fundo, as questões ea debate. A naioria responÔeu

ü sirol tr .
Esta luta ideológica teúperou u&a parte substancial dos cê

naradas, deu-Ihes ux0a lnelhor compÍeensão dos probleuas en que§-
tão, aprofundou a sua conpreeneão dos reais probleEas do dis -
trito e da forBa de os poder v1I a solucionar.

Por últtuoo, xesta acrêscentar que todo o trêbalho Ídeofó-
gico perx0ltiu criar u.!c nelhor a.L'rbiente de Partido,aovos nétodos
d.e tTabalho, llltra contabilidade nínima, centralizada e controlo
de d.ados, ete.

Sem dúvida que tanbón neste caropo se deu uú passo em fren
te. Para pxosseguir? A resposta cabe aos camaradas do dlstritode
T.êiriã
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?) coNcrusÃ!

Passanos em revista o trabâIho que coniuntaBentê con os ca

Earadas de trelria levauos a efeito nestê distrito. ÂpontaDos a1-
guloas perspectivas.

No s€u conjr.mto pensamos que se trata de 1u0ê slgniflcati-
va vitória.

. vitória desde logo para a Redacção do "Luta ?opuLartr que

asslB pode apr€nder, de una forr0a cono nutlca o t inha feito an -
terlornerte, couo erguer una rede de Jornal, pôde constatar os

problenaê que se levantan a essa tarefa, toEou contacto coo os

problenas do Partido e teldo tomado en tudo isso u!! papel'diri-
gente cono até aqui o rão tinha fêito.

Aprendenos bastante ô i.§so constltui seno dúvÍda un alento
e u&a alegrla pera nós.

üna vltória taabéu para os cêüaraalas de leiria que puderEE

traçare un plano e cumprl-lo, que alcançaran, no essencial, os ob

jectivoa postulados, quê passaraú a íazer do JornâI una anna po

lítj.ca de lncalcu]ável alcance, e que viraB criar-se as possl-
billdades de dificação tarnbéro neste distrj"to uo forte, copso e

justo PCTP.

O futuro é, no entanto, uais duro a1ÍIda. As tarefas decon
sofida.r a rede e criar uoa sólida organização. são aÍnda nais dl
fíceie e conplexas do que aquefas que levaEos a cabo nesteÊ dcús

oeses. No fundo nos não fizeÍ0os outra coisa senão cotreçar. Se o

trabalho não é prosseguido corre-B€ o risco de uoa recaída ain-
da nais graye, coÍa possibilidades de ficarmos nunta situação ain
da pior do que aquela qrie existia quando a1i ctregámós.

Con8olidar a rede e edificar uEa só1ida organização do ?ar
tldo é a grande tarefa a leva-r a cabo. O seu cuI0prlnento é a con
dlêão essencial para que a vitórcia agora alcançada nâo se trans-
formê eD derrota Bas que evolua para uua vitória ainda mais cor0-
pleta e totel.

AO TRÁBÁIHO !


