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MOBILI.ZAR AS MASSAS SEi'I RESERVAS !

CUMPRIR CO},i FIRMEZA OS OB.IECTIVOS TIXADOS t

.l':.,,I
Pa.ssados que sãô eer:ca de t+ semanas ap6s o inÍcio da 2* fase da.Batalha
do.Recen"".*.trià,imponta analisar o eãtad'o da Campanha, o grau de cum -
pr"imento das t-anefas definiããsr-áutectan os ert:oe e os desvios cometi
ã;;;;-ã""iioã--ã;-ã" à"""i.sio á au obten vit6nias pana o Pantido e para
AS MASSAS.

Í.pesar dôs aspeetos positivog que se consubstaneiam numa centa mobiliza
ção dos: quadrãs, nb ::eagrupamento das fonças^dispensas.e tr?_":?,.:13"" -
ãr.aúqnto in.= lt*í.fas do iec-enseamento, áo faetô de algumas céluIas de

fr:egúesiar:como fruto da polÍtica tnaçada pana estl Batalha se tenem
.reaãt-ivadó e desenvolvido at6 aqui umá intãnsa actividade de pnopaganda
j;;;-á;ü-*ã""áã-âo-""ã"ã p*oeo**", da nossa- polÍtica e de denuncia dos
pi"tigãá uurg,r.s.s e do reôenãeamento gue a búnguesia pretende efectuar
co:rlo e o caso de Sta" Isabe1 ,(que emitiu 2 comunicados), S.-Domingos de

Éà"iiã"-tã..ãá*""ieados),'01ivais (z conunicados) e do cástelo (2 comuni
eados), a'maio::ia das ""g""irã;ã";-"ã;"'ã;;àtror..l 

ainda^qu?1quel"1:ll"E
dade directa junto das'mássas, pon elevar a sua consciencra PolltLca )

ãã-;"r;;;iiirar e organizarr sob- a nossa ãio""!áo, pon. criar aÉ eondições
IãrÍii"ããtã*ã"gqnizat*+vas para desenvolven mais e melhor a nossa aetivi
dade revolucionária o i

I{as o tra}a}ho efectuado pon essa minonia de denuncia sistemática junto
d^as mass.ê' de todas as *rüitr-.niedades, t:rapaças, e ilegalidades penpe-
t::adas pelas C.-n 

"""áeadoras 
e-pelos pantiãoã bungueses e opontunistas

qúà à" ãonstiiü.*,ta"i*obilizaçãà aas iressas para o necenseamento, obte
ve polr parte dos áectores do povo .»""tgiããt üm granae apoio e suseitoü
a furia desses-p.rtiao=, obnilando-os a desmascanan-se ainda maise e

disputar e capiializar largos seetores das massas Para'.o nos§o campo,pa
ra ó campo da revolução. l

São disso exenplo S. Domingog_de'Benfica e Sta. Isabel onde a C.R" ten-
ta coloc*o-r,o"'i;r diffiniffiããE ploP*galda' -Cas-
Igú-;-ã;."; C"R, chamê.a PSp pera gãnantir^a continuação da fnaude 3

TãIÍTan .ár*r-.,ãál-úããããiiã" o, à. os socialifascistas*e-:os t'maioria dc
esque::da" do pS teãEãrnffiãair-nos de'usar emblema do Pantido nas tane:
fas do fecenseamento; Anlo_s ánde a C.R. ràc"nseia 9 t,91eionário da pide
Àii""-pãí;;-'ãã;;- ã;á ffi. como forma de estorguir.dinheiro aos cida-
ãá;;*r;;ãã'.""tãi"i"n"" de prástieo para os cartões de eleitor; P.greÉe

orra* ã:Tídias do termo do necenseamento e com aPenas 50e, da populaçao
recênseaaa enãer;"-à;i; fástos de neeenseamentol entne outras das ilega
lidades e manobr:as contrá as massas e o nosso Partido, Que visam impe :
ciir o recenseamento total àa pop,.,fação para manter as páncentagens.ele:-
to::ais (ern pn§ximas eleições)-o|tiaás por esÊes partidos nos ante::tones

fAZfN DO

UMA VASIA

RECE NSEAME N IO ELEITORAL

CAMPANHA FÜLITCA"DE MASSÀ?



actos eleit-orais e.' 9n -qqgj-s-g:1y-],es --dê-f:1eguesia -dessês 1Ôcais souberarl
dcsnascarar junto das *u" 

"u.ál 
áãáí"á;ào-" .!ii.ut,ao com firmeza a po1Íti

c,: e a táccica do Plrtido Dara'esta batalha.
o facto^de apena€,-l2 f""g,,""i^" (Alto Pina, -S. João, S. Jorge de Arroios'
casaolô. Sttr. Isabcl, e.itr-iãi, s. liameac, íJ, anjos, olivais' Moscavid-''
P;;;ã;tl aái"i"" ã- iáu"i..-(ílp e EDP) é s órganizaqões concclhiês te -
ren -laÉorrdo propaqanda pr6pria, de em apênas 25 freguesias t9.l"t:T-i,
presentado propostas e propeãtos, do conjunto das 183 do Distrlto' srãn'r
ãi;;-q;;;*ã pàrte ao Pàrtldo so,-rbe aproveitar as Pos 6ibilidad": -9:-::"-balho Legal pàr'a alargar a nossa influência, uma outra parte. a naloraa -
il;i;"-"3 na'exoectatíva, não agarrou com firneza esta batalha' nao ass+
:ni1ôu os obicctjvos traÇados de desenvolver uma intcnsa e vasta campan5.1

"ãitiiÀá àà-n1à""."" não'aproveitou o recensêamento Para alargar a nos§a

íii i,iâil rã"" á*ãái5,l.iã"a.!- i"ãã"ã iú" ' vilas e araeias onde não dispono'
áuÀa actividade rágular, p""- E"t.l"tá""r uma rede.de gontactos fregu; -
sia a frecuesia quã crie às conaições Parat a partin do recensêa'ncnto' I
;;;r;"i;;";;; 

"p"ã"i*ã"-ãtãiç3á" pà"u aã autarqüias.locais' l'Í'tas ao co1'

5;;;;'à; isã ;;;;;;i";;-iü óà,à'u".e ltr Assômbleias Munieipais ' para :
largar o Partido, ,"arr]tar]áo e fazendo novas adesôes, não travou una lu-
ta lor disoutar áo t"rl.ioni.Ão À ao oportunisl4o a direcção da vasEa no-
bilizacão àu. *us".t. obtendo para a nossa politÍca, Para os nos:os!?1J:?
tivos áe combate ôS milhar.s dê elementos dO pOVo Sem partldo e qesl]uu
aã" ão, o" partidos burgueses, homens ê mulherles de vanguarda'

A Conissão do Partido para o Recenseanento E}êÍtora1 cqnsider:a que o-fec-
io ae não se ter criadô.. ioâ"-á ráliao rr" cadência.üniea, una u{lidad.
ã; ;;";;ã.. a. i.cãá e de direcçâo, éonstitui o prinç ipa1. entrave a.Pro-
ssecucão dá oo1Ítíca tracada, umd forna de boicotar os oblecll-vosr. oe'L--

"ã.ãà'ã-aãiiíã 
-;;-ã;.á;;; e ás organizações emPenhados nesta batalha'n'io

definindo con crareza u p.ã"iiaáà'-u" etápas e às tarefas a cumpnir sêÍa..
;;-;";;;";;-;áã-l"iá"ouia" "ãE5ularnênte' 

o Partido do êstado da campanh'l

ã-aã "à" a. á.r,.,á t., i,n.ltto , "aã-irãrà"à. 
nenhuma luta' não criando en toda

; R;siã; "*-Ão"iÃ."i" fái".pàt.iti" alcançar os-objáctivos inediatos - e

finais desta batalha' q". iip.ái, a céntráIj-zação ãos dados sobre o de -
a;;;;; á. "à..r',s.t..r,t ó u* .àd. fq.g,rusia (o nünrero de recenseados' - os

aàràsaaos fiàcalizadores. .1.>-- ; ã produto duma rinha de capitLrlação'.
face'à bureue-"ia e d- liquideQão do Partido e de abandono das Íoassds' r'l

"i"'aã ã"'"ii"ii.gã .-riã"=iãàcào essa! que existe no conlunto do Partioo
i oue se "nanifeÃtou ta-lánL -á direcção desta campanha ' e uma -Lrnna DLlrgu-

sa'e reaccionária cônfra a qual há que travar un coÍ'Ibdte fininc tpof rrra-
dicar e esmaqar ,"r"" pontoá de vista e. manifestações' no sentj'do.de.ga-
rêntir o êxiio d-sta bàtaIha, pôrque se trata no fundo da vl-da e oo rutu
ro do Paitido na luta pela súa édificação.
Nos doze dias que nos restam para o teLno da 29 fase, á necessário nobi-
iiru"-".r "à".Jrr." os quadros'e as nassas, coLocar todas as forgas enL tg
são, apoiar-s. ,ra csqrjrda, nos .*ernplos ávançados de fçrna 1,!:":l-:YS:
o ré"ao, isô1ar os póntos de vista errados e corrigir os dcsvl'96 vcrrrr-
câdos .

II
AS TARETAS EUTURAS

1. CONDUZÍR UMA VASTA CAMPANHÂ DE PROPAGANDA TREG

n DroDaqanda frequesia a freguesiê é um meio decislvo na ligação do.Per-
tiào às massas. üm veiculo dc tnansmissão da nossa finha PoJ'ataca' oo
;;;;";. à áà iáàii"" dos cômunistaE, uma fo!Ína de nabilirar' despertar
. organiz.r debaixô da nossa direeção lar'gos 6eCtores das nassa6'

.*, o"oranurldu sinples, d.irccta, baseada cm gactosr que, Partindo dos rÉ
Ã.i.! é'àãào. conhàcidós (núneros de ctdadãos -inscritos no anterlorl rr
;;;;;";";;;"r;;;;;;-à;-"iã;áãã",:àcense"o"" atá agora,.nriterg.de=Po:I::
de recenseanento em cada freguesia, o tenrPo que cada cÍdadao óaspoe para
se recensêa!, ou ôs que aindã faltan recensear), de denuncj.as concr'êtaE



das arbitrariedades , das x0anobras dos partidos burgueses de inpedir o re-
censeamentô total dá população e de reãensear :Penas as suas cLientelas
par"tidárias, slrva paia_ denónstrar o rccenseâll1ênto burla em cursor-desmas
ôarar os objectivos'que a burguesia exploradora se propõe de consolidaçao
do seu xstaáo dê dltadura do capital e rnobilizar as massas pa!'a o recen -
seanento.
Combina! as diversas forÍias de propaganda cscrita. os conunicados freÂue-
sia a freques-ia que cada cáltl'lê deve olaborar no decurco da oroximl simr-
-la co.r oequenos 1o"nur" r,r"#
""niã"aô",' ip"ruia" ao rccenseamento fassivo da população e JivuLEando rs
,Írrs5as os 

_.locais 
e os horários dos Posros er cada frctuesia)'

Desta forma as nassas sentem que o único Partido qr'r: está dq facto inte -
ressado êm recensear toa- á"eJ"i. á ó .,o""o Partid'o, que o único Partido
e-e se Dreocupa com os seus problerqas, qLre informa 3 Populaçdo e o nosso
Éartioo-e issá é dc facto uml forla co'rectê de apl icêr a por_Lt1ca e a
táctica do Partido.
lÍão uÍna propaganda esteriotipade, nem umt proPaganda que prj-viligie apen6
as denunciai ãt apart." as iniormações, rias combinar os diversos aapectos
. -render a 1ue o nosso oblcctivo á rêcensear as a1]pIds rirassaS, r-cenSeIr
a totdlidade da populaçao.

Urr1a Dropaganda diÍ,igida às amplas m.tsas, ã gente sinPles do Povo' que
dê oiie;t;ções e q,.rã refenencie semPre que possíve1 uÍn 1oca1 Ônde as ii'as-

"*" "" 
po"3.^ dirigin para qualquer' es c iarnà irento e inclusivá Parla sc re

".r,"à.rãr, que podã sei a Seae áo Partido (onde as haja) ' 
a casa dun caita

rada, a mêrcearia, a tabacaria, o c1ube, êtc.
Distribuip a pr:opaganda casa a casa, porta a Porta, colocar nas caixas do
;;;;; i;;-i";""ã -í"ã-ião,oi-a. 

assesurar que a nosÉa p.opasanda á ti'aa p' -
1as massas da fr'eguesia para onde fazenos propaganda.

0s secretários dos Comitás Lo:ais e de freguesia devên Plênear-gs comuni-
eados a elaborar em cada freguesia tendo en conta Ô trab'rLho la oesenvor-
uiàã ".""à" freguesias, privi'legiando e centrando a atenção nas frêguesjas
mais impoÍ,tanteã, tenaó ãm contá as caracteristicas de cada focal, os es-
tr,aioi poputacioáais que pletendenos abranger (um comunlcado para uma fre
guesia àu- bair."o ern qüe à crasse openáriá tem um Pêso predominante nao

fode sen o rnesno pará uma onde a p"qüena burguesia ou o canPe§inato cons-
tituan o aspecto prineipal ) .

2. CRIAR COMTSSÕES DE APOÍO AO RECENSEAMENTo E1'4 T0D4 rA-!4Bf!

As Coroissões de Apoio ao Recengeamento são uar meio de organizar as -nassas
Dr.inciDalrnente os_iovens (que não Dreeisarn de ter 18 anos para ajudar un
.rernento do Dovo a*õiãããchcr um veibete) e que oesperaam Pera primcirJVez
plra 1 vida 

_potÍtiàa 
e ouLros sectores que enconEram repreEenlant<s d'

ã,r"radas de c1àssc aIi:das da cevoluÇlo devem s.l? chanddos a partlclPrr,
desla fo,ara, nô recêneeamento. É aiída Lna -lrane:ré d( criar as condiçoes
quá permitaÁ ao Partido êpresentar-se a pr6xirnos actos eleitorais em tod6
as ireguesras da L(eq1ao,

As Conissfles de Apoio ao Recenseanento são Comissões de cidadãos que tin
como obicàtivo recensear a oooulaqão e quê pÔdcm f,lncionar no cIube, nê

esioc-i"óão ãe ti^radàres, num i-af6l nun ástabclecinenlo coreruLr'l d-r f-' -
quesia, na casa dum camarada ou do elemento das nassa§'
Desta fonma colocamos sob a nossa direeção largo§ sêctores das massas'

Qualquer elernento do povo á fácilmente rnobilizado Para eatas sinples tare
ias <iesae que nos enbüamos do espÍrito .le vencer as dificuldades dê nos a
poiarrcos nas lnassas.



Na Região forar( abertos ató agora 2 postos de receneeamento na Cornissão de
l'ioradrircs dos Anios e na Sociãdade l'Íüsica1 3 de Agosto que já recensearam
várias ccntenas de elementos do povo. Estes exêmp1cs podem ê deveÍL ser se-
guidos en toda e parte, propaganãeados e aplicadôs às condições cÔncretas
do nosso rrabalno eÍ cada Íresu-sia.

3. DESENVOLVTR rMA INTENSA AC?IV]DADX DE RECENSE,!1EM-!4-g!8q!4 PORT,\

O trabalho dê Dorta a porta de contacto directo com ls Íiassas constitu!na-.::-.:-:...:.--: 'ffieccnscamenEo a Larl'Íd c-rlrdr r vo_Lt3 ca qua L -
se encadêian todas as outras, e a o-ue âs organlzáções do Partido do topo-a
base devem dar uma particular atenção, PLanefndo rnir uciosaríente a execuç30
a-sra tarcfa, dà .aneira a ebaccar'toáas rs fregucsias, LoJos.oE Daicos
ou afdeias, iixando objectivos diários, organizando brigadls de agltaçao.
baj-rro a báirro. fazer.-do fin dê senana áe 6 e 7 !9-!f!9il9-glg;;.p;;h; ;a ;;ii" "feotao.

*rar" Locai6 do Partido devem planear êsta canlanha de forma a en?e -
nhar todas as forças, ldlitantes, aàenentes, sinpatizantes, e anigos do àr
tido.

Por raiores dificuldades que Possan existir isso não deve servir, sob que
Dretexto for parâ obstar áo nãc curoprirnento dêsta tarefa' Se numa fregue._
ii..ó disponôs de urn ou dois quadros, não importa orn vez dê recensear ml1
pessoas reãenseiar.l cem" ilas esia tarêfa nfo fica por cunprir en nenhuma te
qucsia. Para a16n disso, ã senpre o irnão, o pai, o vizinho, o amigo etc
que podenos levar connosco.

Devenos ser solicitos para co,il as nassas, a]udá_1as a Preencher os verbe -
tes de recensearentô e disporno'nôs a proceder ao seu recenseamento no pog
to. Ao colocaren nas mãos àos nossos cârnar'adas o verDete e o bilhete dc i-
dcntidade os efementos do Dôvo denonstra:rL r]na confianÇa no nosso Partido e
ã-"àr-ã;rrã" ;-;i;;;; iã ã"t.u.r."", ctue pode scr un contrador potencial
do nosso Jornal, url futuro aderente do-Par'aido, uÍr honên ou una rnulhêr que
conlia cn nós c cor q cujo :poio podenos conL:r'

4. CENTRALIZAR TODOS OS DADOS E INTOR],{AÇõES PABA G484I,ITIR CONHXqI4!!{!q

A centralizaqão dos dados do ,ecenseamento , não é uma ta,efa burocrátic'r
cono a linha'oportuni-sta pnêtende fazer cr'ét nas r.lma ta'efa política - ce
grancle impontâi-rcia pois dà seu cumpriroento em grrnde nedida a direcçao
côrrêcta aesta batalha' sern conhecei o nú,'nero d! ciladãos recenseados er-. @

da frêgue6ia, 6em se saber quantos postos de recenseamento existe:n e once,
5s- ç6f,5s6g- qual a nossd actuaqão ã a acluação co inimiSo fr=guesia - íre
guesia, não á possÍvcl acauar a un ritmo único e a uma direcÇlo-unlca, -n-
pede o Partido-de 'tomar medieas a tenpo, de Planear 3's taref3s futuras ê
de dar o!'ientaçõês ao conjunto do Partido.

Qualquer actuação central fica à partlda liquidada sem un prefêito conheci
rnentó dê tudo quê sê passa freguesia a freguesia.

.q nossa taÍ'efa á recensear a população nas ó farô_lo denunciando o recen -
seamento burlai se a 10 dias ão_fin-{o recên§eamento faltar por exemplÔ ne
tade da populaéão por recensêar não á a mêsma coisa que faftar 1/3 ou utr
cécirao, ie_nuná frãeuesi.r fecham postos dê recenseamento isso passa_se nou
tros sÍtios' se o" f,id.s são recei-rseados rconpete-nos desmascarar isso e nao

apenas nêssê local.

os secretários dos Comités Locais de''en Prestar uma rigorosa atenção ã cen
tralização dos dados, ao cunprimento dos Prazcs est.ib9lêeidos, ':ducar os



quadros que controlan e dirigen na observância na discipl-ina do Partido e
êl-evar o êeu espÍr,ito dê Partido.

0 nú'neno de cidadãos recenseados ató ao último dia oo recensearnento destê
ãfiõGm õãAãTreãIesG-nfr"ããilô essecial para o Partido ê que dêve ser
cêntralizado atá ao dia 31 de Dezêmbro, As or"gani-zações locais deven to -
nar as medidaE-ããããããããiãs de--TõiããTgarantir ao Partido o sêu conheci -
nrento no prazo es tipulado.

De dois em dois dias até Íinal do recensêanênto á necessário centralizar
o núnero de ?ecenseados eri cad3 freguesia (dias 2,4' 6, B e 10 dê Janei
ro) tarefa a quê os secretários dos Conitás Locais se deven enpenhar Pes-
.sgalmente transrnitindo quêr pelo telefo ê quer pessoalmênte para a Cômis-
sao do Partido.

Cada secretário do Comitá Loc11 dêvê elaboran un Relaton!.o
ffifr_bro para ser aDr aclo nuna
ffiissâo do Pàrrido at6 dia
que conste entre outras:

a) a nossa participaeão no rêcênseanento em êada fr:eguesia
b) os problênas surgidos, a nossa actuação e a actuação do inimigo,

os protestos e propostas êlaborados
c) a luta pela abertuaa aia novos posto§ de reccnseamento
d) a propaganda
e) o número de recenseados atá dia 31

f) o trabalho de porta a porta efectuado
g) a aetividade das cáfulas de freguesia, o trabalho de refonço ' con

solidação e a1argêmento do Partr'lo

5. MoBÍLIZAR ToDAS AS !oRÇAS PARÁ A BAIÀLIiA D0 RECENSEAMEItrTo

As oreanizacôcs do Parlido. Conirás de Concelhô..on-LEás Locais e Côtu -
1as dã fregúesia, devem r,iobi izar act Lvanente os :lilitanEes e simpatizan-
tes do Partido, manter todas as fôrças en tensão, criar urna atmosfera po-
Iitica que qalvanize os quadros que os dinamize e entusiasme para o con -
junto das tarefas do Partido para esta batalha.

Efectuar balanços Í'egu1are6 do seu trabalhô, aproveitar a batafha do re -
censeanento pa:Éa regülarizar a vida das c61u1as de base, constituir onde
náo exiêtem, mas onde conhecemos simpatizantes e pora êstabelecêr contac_
ros naquelas onde náo conhecenos ringuem.

O recênseamento êlêitôral cria un movimento de mobilização das massas que
dcvemos saber cana.lizar no sentjdo de s alargar o ParLido, de desPertar
ds nossas cá'luIas, oe vencer a corrênte da capirulação e de imPotencia de
que uma parte da mostras.

Pr.opagandear a criação de novas cálulas que 6e constituarn neste periodo
de forma a mobilizar o conjunto dos quadros e de os ganhar para aplicar a
Dôl iti(lã d.! P:ri i.lô -

Combater a l inha ,lue se opôe à edifjcaçâo do Pa?.tido que não rccruta, que
nâo reune as c6luias, que'vai liquidarráo por.l.o - porr"o- a" organizaç6es <io
Partido.
Que todo o Partidô ouse empenhaf-sê com firmeza na batalha do recenseanen
to, ÍnobiLize as r4assas de ãentro ê fora do Pafl-ido e obtenha vitónias. -
EM IRENTE NO CÚ'PRII,ÍENTO DOS OBJECTIVOS TRAÇADOS I

VIVA .A, CLASSE OPERÃR]AJ 'j-V,. ; ;'','3:
MORTE AO CAPITULACIONI SMO E O LIQUIDACIO}{ISÚO: VIVA O PARTIDO:

sobre o coni un
reunaao a convo
2 dê Janeiro dê

Lisboa ,3 L/ 12 / 7 B A CÔMISSÃO DO PARTIDO PARA O RECENSEA}ÍENTO ELEITORAL


