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- À C*MpflfHA_ff] OUIUSRO deve constituir-se na chave das.alterações impos-
t"ffieono§sotraba1hoinicia,nos§aúpos.,d'oDistrito
êe J+iBbpa. .

- Àssim reveste-se d.uma importância decisiva para o nosso trabalho futuro
a CAIFANHA agora 1ançad.a. Trata-se dum teste que dirá da nossa capacidg
aelããndúzirmos ã l"vur*o* a bom rumo a etapa superior que ence;tíoos..:

- 0s principais objectivos da CAIIPANHA: DE-OIJTü§RO sãô -ü§:*§e.§üiôtês-s-', --.

. À reali zaçáo de vastas jornadas d.e propaganda que abranja todos os

Concelhos d.a nossa 0rganizaçã.o.

. Divulgar pox essa via a l-inha polítíca revoluoionária d.o nosg o ?ay
tido e o Ã"u drgão Central como veículo da verdade, da política dcs

operários e camponeses, e d.a sua via proletária e popular para a

solução da crise.

, Abrir por essa forma o camj-aho para o d.esenvolvimento d.o -nosso tra
balho partidário, porquanto a 9AIFANHÀ tocará um certo número e 19
cai.s ond.e o nosso traba].ho não-se iniciou ainda ou onde se realiza
duma f ormà irregrilar'-':'|1

. Estreitarrpo1 efeÍtos do nosso trabalho e d.a justeza da poIítica
. gue transmite, os Iaços da nossa ligação com as mas§as.

. Realizar com esta §ASPANIÍ4 um totaL de 75 ÀSSINATUBAS nos 6ampos &
Di-strito.

. Coloear o Jorna1 do Partid"o nas nãos d.um sector das massas d.os Co-n

celhos Camponeses.

. Criar as cond.ições paxa o,Âlargamento da Rede do Órgão Central no
Campo.

- A CAMPANHA lE 0UTUBR0 terá duas.etapas que coruesponderão às duas quin-
u"ffinte forma:

la Quínzena - A realização da propagand.a

2ê Quinzeoâ - .A recolha das ASSINAÍURAS

- À propaganda da §,@§sA será composta e englobará os seguintes elemen-
tos:

Cart,az central da CAMPANHA

Pinturas Murais

Cartazes Murais Locais

Colagens do Jornal, reg:ulares

Comunicado do Comitá do Partid.o
Venda militante d.o Jornal



- A segunda etapa da CAUFANHÂ -lE 0UTJj3B0 constituíyá a colheita de todo o

- vasto tiiabalho d.e propaganda realizado na la euinzena"

,- '- Na feitura dos Àssinantes dgvQ seguir-se a via ae mer'á+lhar no sel-o das
massas e ousar sex a mj.noria. Segúír os eiemplos avaàçáaos e conbiaar as

,nais variadas, e produtivas formas - porta a porta, locais de consentra-
. Çãor e$pxesas e locais de trabalho, mercados e praças, ca-f{g, etc.,,
- Ieve ter-se en atenção a necessida.de dum? torrecta mobilÍzação das nosi

sas forças e duma crÍteriosa .organização e planeamento das..tarefas 1o-

:-. -

', ;'A CAMPANHA 3E 0ü[{XBRO.*-everá'eüfüinar com:urna ampla Jornada de Yenda M!riffii;;ã; " ;i;il; niímero aô irà"imo mâs.
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