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Terminado o perirdo para a inscrição nos cadernos eleitorais dÕs cer
"Ça de um milhão e, meÍo de cidadãos com capacidade eleitoral existentes nã)lstrito de Lisboa, cuIúina também o q"" à PartÍdo defeni.u como sendo a segunda rase' da campáru."-pãiiti;;-ã; ã";;;*;.*ã"iã"ãr;;;;;i."Yuv 

Dçirqr a õ:

nurante cerca de J meses o Partido esteve empenhado numa bata3.ha po-lltica duma grande envergadura porquanto era dirla ,"*p"it.-;; ;;;;il;, ea c1d1 um dos elêmentos ão Povo-qoã assim foram chamados a'participÀ=-""fue Silda porque. un_grande número de f,orçaq^ do partido, principalloenie a ní_vel Loca1, foram despertadas', mobilÍzadas e organÍzaáaã "o,ãdo, desta"cam
_panha. , 

- =
Assumindo.as caracteristicas duma batalha preliminar 1de futuras cam-panhas eleitqrais principarmentê visando as eleições,.para 1as auiarq;i*À igcai"s a realizar em prílcipio este ano, poistrata-se aã'ganhar as massas e"de as arregimentar para a política e p.=. o campo dum ou ã;;;r;-pã"tiãã uqr

flê:.1^1" qq?l-" burguesÍ" io seu conSü.nto se preparava asslm para refo=çáFas suas posições e desferir novos e mais pro{úndãs golpes no mavÍmento operárÍo e popular que.começa a assumir 
"o""ã-fiJp"ãõaã".'-^': Sendo,estes os objectivos com que a burguesia se 1ançava na campanha'do recenseanento trata:râ:se pâra-o pro).etarÍaão r""oi""ionàrio á,para'oseu

'Hartido de elasse de definir a táctica a adoptar que permitisse,dôrrotar,os
- ob'jectivos da burguesia e ganhar largos sectores das massas ,para o campo darevolução, para.. progr?ma e para a forítiea do.nosso partid,r.

üma batalhar c.omo em tcdas as lutas polÍticas, pela dÍsputa da direc:Ção das massas e qela sua organiz-agão, uma batalha quâ como apontava * riã:solução do Comit6 Çentral d; Partido "é um assunto'que s"rá ã*"i*rào e- re' 'solvido ent"re o nosso partido e^ o patrão ievisiohistá ,d,e Ba:rreirinhas Crrirãentre a no,ssa pôlÍtica, o" no"Jou irititqrrte,s e Õs sectores,.das mas.s,as queuoblllzrcnos e organizarros, pqrum lado e, po=lortrãr-"-rãrttiáa-e:-ã"-rriii-
., l*'1""" do partido revisionista e os sectáres dari naásas-quê """"u.nú"rã* utrairemt'.

a

Uma batalha, coma ern todas as lutas polítÍcas, em que se irlam manl-
-. ;festar duas posições antagdnicas, a dos quã d*rendeá * "pii"ã* "-pãiftiãã "as decisões do Partido e a dos que.as saüotam e boicotam-sistemáticanente

embora-f,ormalmente as' aprovem á." qo" otjectivamente praticam o isolâmen-
. -to do Paftido e c abandono das nassasr à inrtuência e oirecçso d.os partÍdos

burguesee e opàrtunistas. .

Uma canpalh,a política autdnoma com rüjectivos prdpiios *1""p""ífiçrs
? serem alcançados, que servindo-se da máquina que a torglr.à"i, i;í-;;;ià.-

" da a.montar permitiriam ao nosso Partíao dir.undir a no.*ã ideoloEia e ,-

ao no§§o programa a vastos'§ectores das massag e en cadp, uma das:fre§uesi-as do distrito, alargar a bags al:ê ma'ssas do.rártid; j iãrorç"= * o=gãniza-
ção das nassas. 

"

1-

§eado a burguesia ootrÍga,da a' fazer uma lei do RecenseamEinto Eleito -ral para melhor iludiri'a.olasse operária e r povor 
-poid §;";;.ü; l;i-à;*gcrático-burguesar_o seu eombate e desmr"".=**ã"iã'E-rri*-ãiri"i1 do queumaIei marcadamente fascista, para o proleta"i.*Ào 

"À"Àr""iã"ã;;;";-p;;.=;-ü-trão não era de .fôrma algu*á,d" e"l"rar que a b;;g";;;ãtpíãt""desse assimfaciLitar a aeção'do nosão partido- dos riosso" ,iiitã",b";-;"ã;;";;;";;;-;gtes pelo contráriô irá'tentar impeáÍr por toaã.-;;-;iloÀ""-*o."a participa
ção. r . ii



- ti Íratavu-se lois de lm]:-q! a nossa participação, de iápedir-que a far-
sa fossê mon'taala ""* 

qr" ,'16" dê dentrÔ de1à a pudessemÔs desmascarar e des

r úqlrtarr peQa â 1}eçár acto a: aetc.
' -'---o"ortnitr.'r.". 

à" ".rr"nn'r 
po1íiice clo rêcênseanenLo-foi- assin apri

. néira laiáira que o Paltido- teve Lue traYar contra Ôs pârtidos bqlgueÊes e

orortunistas e_en eepecial- o pa.rtido r"risioristg quê Ludo tFnt3râr'r bara

"ã"-ãi'"iãt-aÀ ,"""n!"un."iot'" u!a 1ut1 la:'bém 'cortrn o inlEiqo dêntro das

nossae fileilas, doÊ que achân que isto s6 val a tiÍo e que de§prezam as
- facilidadês e .portuoi.dades da iuta no canpo legaI que pêrmiteü quê o Iâr-

'à1ào se alesehvolva, estêÀala a súa influêncla a cada vez r0aiores §ectol'es
das 0assas. aa_ À aprêsentação ale re!!ês€ntantes do Partido â cada uúa e à totâlida'
de das 18i fregueãias do Distrito constilrui assio una lriÚei!4, imporiante
e ile cerio oodo dÊci§iva .rl'tór'1a dâ finha geral do Par'bido e que peImitÍa
que o Partido ludesse actuar coüo uo todo np distrito'

Bsta p!ineira f,ase pel:Eitiu deúonstra! ain'la a capaci'lade de rê§pos_
- ta do Paltião ê âs dificutrdadês que existem neste ou naquele locaft neête

ou naquele Concelho.

Dos 3oâ col-aboradoxes que o Partido apresentãu, üma parte fotan des-
tacados larà âquê1as flrêgtesias orrde não corrheceíros ninguémt coso foi o

êxeol}o alos Coicelhos Ca;ponese€r'têndo_s€ reveli-do como uoa Eedida cclrec
ta ei justa que peroiliu qo. ,."* ú*. à6 fleguesia fica§se dé fora- é que ti-

- _vesspÃos'asJio ultrapassado 1âr8ámente alguns dos ?artido§ da Àsseicblêia à
Re!úb1ica. cuio exenpto.mai" àã""ã.1"u é ã ao grupellà oont xa-revoluc i oná-
ri; de u"DP")/É"C"P(B), poig'só nós e o lrartido ?evisioni6ta apÍeÊêIltaraÍI
alêlegados ao coniuíto das fregue§ias.

Nos Concelhos a Norte do listrito onde a nos§a implalrtação e or'gani-
zagào é ,aals frâca q destalaúento de voluntários para 47 das 8, fre8!êsia§
quÉ cqmpõeE o§ oito Cotlcelhos do Norte do Di_strito foi üma úedida quê ''lesê

d" o *"i, inlcio obteve rcsi§iencias e entlavesr d€êde o nãô havei teinpo pa

.. ra contactâr'os quadto§, a destâca? por destscarr glSa$gr-ilggg'
Poréin o aspêcto principal ê doúinante foi duma i?-rtensa urbilizaçãó

_ dos quatlros sim1)atizante§ e i.ctivistas, que pelnitiu que o Pariido alcan _

. çaEsê os obiectilos que se tiahn proposto.
I t D; reâ1çar o facto ôe en algurÂas freguêsias e após aicaoça1 o obje:_
tivo iÀiciaI ile l colaborador por"freguesiã tereir tle§tqcailo-un coniunto dê

I á"t"oi qoáa"os 
""i.rrdo 

ássim cãnaiçõeã para uE enquadrame4to e aprorieita -
' rrénto dumá parte dàs_forças, há muito dispersâs e me§llo aban'lonadas '

Sãc dÍsso êxenplo as fre8le§ias de!

3ênfica ... 5-quedpos- - €livaiÊ_! 19 quâdros
S.L3enfica 4 " Amadora .. I rl

ll.""ir" ... + cd-naxidê , "
Beatô.,...4 " ' oeiÍâs...5 "
carnide.... , " P' Àrcos ' Á "
Ájuda ....; , ' : Alcâbidech B "
r,iãs"""ia" . ; cascais.. B "
odÍvelas " 5 " 's')' P3na ? "
;;;";é;-.:. í " Par:^de...5 "
V.I.XiÍa... 4 r' A]'u'irão 6 "
Àlverca ... , " R. }louro . 4



C ONCEI,EOS }Í. COLÀBORÀN

FÍSCAIIZÀDORES TOTAI, QÜÀ}ROS

TOTAL NOVOS DESTACÀDOS

tlBloa
IrOureS

0êl ras
Sint!a
C aacêi s
À1ênquer
l\zambu ja
À!ruda
Sobraf
Maf!a
B. Yedrâs
l,ourÍnhã
'Cadaval

51
17

9
5

t1
6

14

4
1

15
1e
I

10

96
1o
l4
22
2i
)t
15

4
1

77
18
I

1ô

65 28
1-7 t4
97
521' 564

t4
B--
4 --..1--

8--
10

44
2t
24
,0
35
75

9
4
t.

t7
1B
I

10

Iá concelhos 1 8l i 02 lq\ 6A \62
2. O RECTNSEÀMENTO E],EITOTAI E À DE]1ÍÜNCIÀ DOS PÀRTINOS SURGUESES

O RecênBéaúento ltêitoiâI dâ lopulação teve o seu ioício no dia 4 de
IezeÉtrro e prolorlgou-sé' até âo dia 27 de Jâneiro apas uro prolongaúellto ale. 

_

Eais 15 dias do que o Ínicialúente previsto na leir'ê isto lorque tal coroo
o tlosso Partido apontou desde o priineiro moúento os objectivos da .bu"gue -
sia não erâm os de recensear a totelidâde da pop:lação, Ioas apenaB as ,1i-

. entelas po1íticas de cada um dos partidosi apenas l:] nossô Partido delêad1á
e defendêu essê objectivo, e se â bulguesia foi obrigada a lrolonga! o pe-
riodo_ de recenseanerlto isso deve-se à actividadê do nosso Paltidt de denúg
cia, desmasdaraDellto do recensêeEel1to burla em curso e da ruobilização e oI
Sanizaçãô dâs roaBêa6 paie, impôr] . sêu profonganento.

pu.ando na rêgião de Lisboa, para recênsear una população dê usr Bilhão
e neio alê ha!j.tantes coú capacidade eleitoxal alenas foraa abertos no to-
ta1 662 oost.oe de lecenseareit., ênquânto que a próp?ia 1êi apontava para
a abêrturê de postos de recensêaBênto colreslondendo às nresas de voto aber
tas eo anteriores eIêições o que perfêz cer.ca de 2.40O gôstos ó uma pl'ova
provada de que os objectivos da burguesia não êran ôs de promover o recen-
aeal!êrb ge?a1, livre e deÍnocraíico da populâção,

Fre€iuesias houve em que c.rdn cidadão nãõ dispunha sequet dlê 1 minuto
pâra se receasear, cono sfo disso prova 1s freguesias de! S. Jotge de Àr-
roios (2 seg.), S. João ile n-,s 2s q.), 

^1ro 
pina e Cor-Q'to dç Jesus '4,5)

e êinda l,loscaviale, Sta. Isâbe1, Sta C3i1rina, S. PâuIo, S. José, 'LercêsrS.
I'!êÀlBco Xayier, Ajuda, §. ,I-.ão; Áâjos .6d! Enqráaia.

Isto criava áo Partido conaliaões êxcelentes pâ?a o dEsL,asc:-ramento
dos pâr.tidos burgueses e Pâra Bánhar para o nosÀo canipo lâr'gos sectores das

..r0âssaa; !rj.ncipalmente'a corrente ábstencioniSta quê prete[dia abstex- se
Já a partir do própriô 

"êcensêafieniô, 
' -

O facto 6 que nos 1àcals onde s6 ousou âpr=sêntar proposiaÊ dê aber-
tuia dê íovos pôstos ile recênseaêento isso gtenjeou un gránde apôio por
pêite dâs úa§Sas e eÍevou o''prêstigio do Partido. l,ri1s esse ürbvi.flleÂto nãos
8ênê-ralizoai:jo .olrJunto dás freg!.ésias e aleltâs l1ma ninoria apieselltou pro
podtâs de a.b3-ituia.-de. dovo§. paF.tqs de recenscamàntc (St! Isabel, OlivaiÊ ,
-ê.1cintara, S; 'Ligue1, Í,oures e Apelação)q

o factô é qu n1s f- ru .sias d'-- ATroiôs.e i. .loao a" le.rs (Lisoo-) a
pós a saída dum óomunicado do Partido forl , abeltos novos postos de recen-
seamcnto n.-,ssâs fregucsi3s. Isto dcüonstra a justeza dâ política deiinida,
o epoio que susclt:r des inassas e cooo a bürguesia é obrigada a ceder face
à pressão das maesâs.



4

Porém.nal8rns l-o-c-ai s opmo A1cântara, lor a(-mp1o, as Dossas prolostas
1.1:::?i-ll=".:.:1:9!-d9:.?i}":,h.-19:!:9-9:" "jlre-!É ";-c.!", não ioràrL di=
vu1§áôas a's úâssàs; nãô sé ô'õástitúii* -""aá Nara+"ajaa-;;ã;L ;; ;.;à; -;"crlou l1e4hun movimento ao rodc! da nossa prolosta - rlalé]uns locais capitu -lou-se fâce ao revisionismo, à sua .;áquina e abandoaou-Àe as nassas ao con-trolo doe partidos burâuescs e oportunistas.

Noutros poréo ousou-se trav:rr un combate acérriino contra os partidos
bulgtêses cujos exemplos nais si:inificativos penso se?on os da fre:uesia de
Stê l6abe1 qusnt.o a este âsp.cto da luta poIítica e ainala o.i dâs frêguesias
dos 0liveis e do Cas, e-Io nas er campos dil. r n[es.

Estanalo por trás do palco atrâvós dos colaboradores e fiscalizaaloras
que o Partido nooeou, o fartido podia assim desenvofver uma intensa activi-
dade de denúnciâ, partindo de factos coneretos, alas fraudes e ilegalidadesperletradâs le}os partidos dâ burguesia.

- E houve, -na nossa negião, exeqpfos avançados da luta iontra os parti-
oos-oLrgueqLs pelos proteSLoS apr.lenrado5?_pela d, núncja proqta ê 9j s€e,al-ljce junto das 0assas, pe]o apoio qr,. cusciLou, p --l.os exer,Iüos avanqado! qu.
constituirqlr pafE*0.,-9qBi!nlq-dà-n-ssi-Xo.l. {Fs+êi ê,: stel-lsa"uel:l.e l,nio!- . . '

4(). lgn8,r de dois &eses,- o Pqrtido apresê.rrtou 5í protestos juEto das
C. Pecens-oador,s, 1, rlc"rsos L, tribunal, dez propostás, para a-Lé- dos pe-
cli dos de infornação r"guLer.s.

. _Poréor e se fô!0os o úíico p3rÍldo á deseííclvei üaa actividtrde destd
êfire':gadurâr_ Àão siginiiica qo" 

"ã f"u o q_ue se devia tex iÊitor. nuito ficou
po? rfazsr, pois essá rrctividade tocou á?êhas u]]a ninorciEi de freguesias - Jr.

. DesEe tentar í@pecli r que o ParL:do apxesênte colaborador.s (Qur,1r,z) a
ch..mar a PSP para fazer ^-lar a noss- voz que pronLÂ-rrnte clenunciava às nas
sa6 1s fraudeo que so Lstavam a cooetLr (Cj".,.i.;. a sus.ender a nossa colã
boração por djst-jbuirmos prop,gând1 (S.. -I".,o.t l S. .Doninaos de B.nfica)l
â 'roirrigareÉ-nôsri a tirar o eÍblenâ do paI:tjalo (l,loscavide e Santos-o-vetho)
ao recensêa&ehto dos Pides - Silva paisi e Arântes de Oliveira - na fregue -sia doa Àtljos, a extorquÍr verbâs aos elenrento§ alo povo que! sob a forBa de
cÂrteirl!1hâs-dê p]ástico (sé), q.rer sob o pretexto ãe deJpesas dê correioparâ os cidadãôs que não dispunhan de provâ de fresueêia àe naturaLiihde ' .(Carnaxidê) são aI umas da.s p.incjpais farca, rues {o" o no""o partjdo pron-
tall_|1te denunciou e que são prova bastânte alo recenseaúeotô que e burguesia
Iro seu conjunto pretei1diâ levar a cabo.

Para a1ém de apenaE num pequeno número de freguesias sê têren apre6entailo-protêstaê, veLificou-se ainda .rm otrtro desvio no alecurso da campanha-que.foi o de não aplicação dâ 1inha de aassas úo des,rasca?asrento das irregu
lâ"j.dades, o que dêmonstra a eristêl]cia aie ilutões, dentxo alo pa?tido, nê -
derÂocrêcia burguêsa, nos lartialôs burgueses, nos tribunals e quê levou a quê
ea al8uBas Íreguesias corno é disso exãmp1o euefuz, o Partido tivêsse ficado
isolâdo-das massas e que a burguesia Lograsse obtér os seus objectiyos, quaÀ
do . !r6!rio txibunal é obrigado a deterir o 4osso recurso e a olrinã! a Co
missão Fecensêâdorâ a acei car a nossa co.Iaboração.

Xn todai ae batalhas e campanhas em que o partialo e:teja enpenhadorquer
se tratê duma caalarrha municipal, da apreseatação ala fista pala o Sindicato
ou qualquer frer.+ê ) campo de actividade revolucionária alo par.tidlo, a ques-
tão quê se coloca no fundo ó de sabeÍ, se o ncsso pa:rtido Coúunista deve ou
nãol er g na pot í t_i qa aut ó4e44, c lar.meiTã-ããiâiãããiiãíEiTiãC-6üãuããÇ
ou sê pelo contrário dêve aldar a reboqu. da burgu-sia, dos s"us objectivos
e da sua direcção. ú foi também esta questão que se colocou no decurso desta
batalha.



Concelho de Lisboa
Concelho de l,oures
Concêlho de Vlla tr'lanca

Concelho de oêiras
uonce]'hô de srnirâ
Co4celho de Cascais
Concêlhos canÉcneses

?rot estos

,2
6

2

.5
2

1

Recur s o s

I

2

I
-:

1l

Proposta

1o

ORGANIzÂÇÃo

Concelho de lisboa

51

NESlGNÀÇiO

A1cântara,AoeixoeirarAnios rCastelâ,
Encarnação. Pena, Stq IsabelrStê Jus
La,SrÀ ,,lari;1 Be.LéÊ, Stá i'ê OIivai6,
Saotos-o-Ve1ho, S.I.Bênf ica, S, Jose;
S. àm.dê, S.diguê1 Ê Sé

lloscavi dê, Cam" ra iF, Ape11ção,0dive
1as, Lourês" róvo. de iEe Adrjão

S. João dos lÍontes
ÀradorarP. Àrcos, Oellas e Carnatide
Cacéa, Be1as, Iii. Mouro, Queluz

vernÊlha (Cadaval)

! Totâ1

Ne tr'reguesias
abrangi das

\6

6

1

4

4

1

1

11

Concelho de Loures

Concelho V.Iranca
C oncelho dc 0eiraÊ
Concelho de Sirltrâ
Concelho de Câsceis
Concelhos 

"u.rpor'r"*á"
T otal

i. s_-BruE{j]EÁ@IN!_o E!!g934l_qu cAMpA}ÍiIÀ po],Ír1cÀ nfr-44§§48
A ôrjenla(io po]ítjca funoamenlal d càapdnna ôrâ de fazer do rêcense

a0en'o e'leirora.L L.à vas!1 camljdnha polÍricjr dê massâs, una .ampânha tue a_o

oiLiz-ssê se r resorvâs cs nass'rse qLe colocàss- soo a 'loss1 dirccÇão v1s1o;
secLorês oa class. operáríá ê do povo subtr.rindo-os à inf,Luén"ia " 611.ccão
dos Paitidos burgüeses e oportunistas,

Ü{La cânlanha que áesoontasse a farsa que a blrrguesia aontâxa ao pro -
l]ro.Lgar a 1ei do recenseanento. Una canpanha pelo iccênse'aneoto tot!1 da po-
pulâção. Üaa.câmpanha ?êIa dislutâ da direcção do môvirentó de úassâsi

._l T!ata-:r-se de. ..)onô apontâvâ o refatóxio eobre o rêcenseamento eleitg
r.a] do I 1.nu'x do Coaité Central, r'. , . aprovei.tar o recensêâÍoento ?ara,ffn
cando o pé nele, leveoos 9 efeito_u.ia vasta canrpaÀha de agitaçãq, dê dênún-
cias políticas dê nassaB e de nos llgârúôs, nós militantes e activistas do
Partldo à gênte sinples ilo po.ro"a

A âgitação e propsgânda escrlta e oral assutrLirâ i pqis üm úeio iúprês-
cindivel de transmissão dâ nossa po1ltjca, do noqso prog.ramâ ao milhão e



ú0eio dé liât;!:tantes rêiênêeáveis do'distnito de Lisboa.
A ?ROPÂGÀNNA E ÂG]TAQÃO ESCRITÁS

lesde o ínici.r desta campanha e durante todo o pe:riodo da süa segun-
da fase se travou uo:l 1utâ acêrca da lropâgandâ e âgjtação escritas e, poL
vezes a prôpâgandâ êlaborada era não só insuficiente quanto à quantidade ,
ao núnerô-de exenplares conro o prróprio conteudo, em que sê apresentavaÍc a§
ilenúncia§-no meio de u'l aglomelado de palavras e de fiases f,eitas que leY-a
vair a que essas denuncias políticas, à voltâ das quais se deyia de faze! a.
gitaQão, -5e p6rdessem;"

Potém, penso qu-.-o dlesvio princi!êI foi d" ggu- §g gslg+3-s--p93S!ie-
ter feitq muito mais p:ropâganda ê a liúhe naioritári4 nâ Rêgião de l,isboa
loi duiânte váriâs seoanas a linha de calitulação face à burs,uesia, em que
apenas uxas pequenas vozes se ouvlâm, üas que pêrsistiam eÍc travar, eubola
eo flinoria, una luta contra os que pretendiam boicotar a aplicação d1-!o1í
tica do Partido e entregar a classe operária e c povo de mão b€ij-.da à bur
guFS:f.

Na Região de l,isboa, foraÍ elaboradôs no total 50 coÍ0unicrdos e tar-
.getas nuu total de exêrp1sres, o que se âtendermos a que o Partido ti-

,'nha cono objectivo che ar a cada una das freguesias do distritor â cad3. b.!ir
.ro e aldêia, foi manlfesiaoénte insuficiente, poráIn, penso que 3?esa? deü
suficienlre a propâganda, as alenuncias polítlcas que o nosso Pertido, as nog
sas orgânizações e os nós§ôs üilitantes reafizaran, eleYarar a con§ciênciâ
política das aassas, perniti?a,i'que o P:rtido sa.isse Liais rEforçado alesta
batalha e prÍncilalnente que se criassem as condições !âra epresentaLaos
listas â cadâ uma das freguesias do distrito, nas pr6xinâs elej.ções autár-
quicas, o que se atêndermos à situacão dô nosso trabâlho local antes e de-
lois desta batalha, pens que a situação se saId.r po? ua saldo positÍYo a
fâvor d1 linhâ gêraf do ?s"tido:

Algu[ias das denúneias que o nosso .Pêrtido efectuou coíoo r do ?ecensea
.enro do tqrcjonário da Pide Si'lva Pai s,tYffê&u ssõe s no coniunLo d,l degião

e do paísj-or ainde do julgaí!.rnto dc nosso cofaborador na fre{uesla do Cag
te1o, que obrigarân os próprios órgãos da chârad3 conurricação social a ron
pêr o silêncio ?elativanleÃte ao nosso ?artido e às nossas posições face ao
recenseaoento ein cutcso.

Ou sindâ o tretalho regular ê p1aneado levado a câbo !,rla nossa cé1u
1a de freguesia ilos Clivais pela quantidadê e qu3lidnde da sua propaganda;
dc trabalho persistente e firne dcs Âossos colabora-4ores da freguesia de
Sta Isabel, de dênúncia al1& -.ánôbras da Comis.são Rec.enseado!ar'.-.que elabola
ram três coúunicâdos não dispondo du,,!a céÍu1a de frcsuesia enquarlto a18u -
Ías das naio?es freguesias da Região onde dispomôs de orgenização nel! una
linha fizerâü sair p:]ra ás massaÀ ou ainda ala nossâ célu1a em S. noüingos
êe Benfice (1 comunicados) são os prlrrcipais cspecto positivôs, as or€ia-
nizaqões quê rj}e1hor assiúiI:rren o ca?ácter ê a inlortância da canpaúira de
propaganda e constituira.'r a esquerda nesta natéria,

Porérn as posiÇõ-s d qdpi[ul.1aio {'1c. ào r^vjsio,rismoquF sc manif g
tar'ãn pel.l :usência de prop,rganda, f-1r cusânc 1de d.núnêi4., !e11 eoI1
borcÇão com os ôutros partidos,.tive?1Ín u31 granda peso durante esta câm?a
nhâ-e puêe1aE â,Jl,:'c.s pEincipais problemas que êxistêfl e que ílopedeq o

.d,e s envo]íi írent o do ?ârtidci.
Conités Locais houve quê dirigindo:árcas importl}.tes áa Região, que!

pêlo número de freguesias quê lbsorvêm, qqer princilal-mente !o! dirigireú
áreas iúportantes onale a c1âsse operária tero um pego decisivo, não fiteram
Ê:ril" um inico coÍaunicado. Cas, s co0 o, Saca\rém, JerLo, À1v.rca, Algueirão,
Queluz e Casccis são a mÂ'lifhst-qão cl"r, cl1 linha qu' orr.1rrê ^st1 campl



nha boicotou
t:11ha

4 aplicaaão da polítiea, de tática e dos ob ject ivos desta ba-

O TRABÀITO DE PORTÀ À PORT]I

0 trâba1ho de portá a portâ, dc contacto directc corl 3s massas; ço4ê
ti+uiu um dos aspectos principais de que sê revestis a canp3nha !o1ítiça
de massas â rêa1izâr pelo ?artido. ,

0 facto de e3'L apenas er a1ãunas freguesias se ter scguido essl direg
.tiva, ss razõês e ss ;ausas deven ser encontrâdes e ser assacadas à linàa
'que àurante o periodo do rêcenseenento efeitoral boicôtbu â llicação das
decis3es do ?rrtido, :oas que não saiu inpune e o-ue cbrigade â nlosrrrêj a

suâ verdâdeira f:rce. I a Ílesma linha.que diz. q[ânt,) ?.o iornal do Paltido
,nã, há fcrças", "que 6 um liroblê'n:r dcs especialistrs", que quanto ao tla-
b lro sirricxl ô p?. L 'rdL li,it.1r \ "lpr,scntaÇào d- lt-s-t1s', "concoÍr'r
poÍ concor1.er'rr sen objectivôs próprios, autónonos, é a mesnra qu! inpediu
o âtingir alos J5O contos de quotas nens3.is, é:r aesrla que sistematicaàerÊ
te ten bltado Budrrr o ?umo e o carácter proletário dc Partido.

O certo é que nc trabâlhô porta a lorta lealizldo o -Pnrtido Ôbtefê
eÍcalentes rsultados, pelos êlementos do povo que toc.u, pê1os cidâdãoé q'1e

recensêou pelos novos assinantes d) jornll do Plrtido quê fezr !e1as ade -
sões c rede de contactoB quê estabeleceu.

o certo é que se recenseá,ros através deste
,de p.IemeÁros Cas massas êm todo o di,-rrito - B.
liss_ exeoD.Lo: 01i,/ais, 0divêlas, S.D5'ingos d-

processo auguns 
i nilhaies

obtivémos frutos coúo são
Benfica ê Stê fsebel.

É ceríc tarnbém que nunâ parte dêss:ts freguesías essês tiabalhô foi
feitô desarticuladamentê, sem àir.ecqão e por inicietiva dos quadros deêta-
cailos para essas freguesías cono nâ freguasia de Ünhos, ond-' o nosso cô1a-
borador recênseou cerca de 2OO elenentos das masÀas e en Materraquê em quê

o nosso colaborador iêcê4seoL1 ,'150 !esêoas.
Isto prova ainda que erê possíve1, d.sde qLre se a?licasse con firme-

zs a pó1ítiCá dô Pâítiáo, nãc deixar d; fôra dos cadernos Lrn só elenento
des nassas quer; o lacdo 6 que conhecidos os dados finais.dÔ ?eírênseâEen-
to, âIgu:nas ircguesias não â;ingirara êequer o núrtero ale "raceriseados ero 1y16.

ORGÂNIZAÇÀO NgNE COMÚNi|À}OS NA NE EXBIII,ÁNES
PARC I-§IS TOTÀ], PÀRO lAI S TOTAI,

CONCÉ],HO I1S3OA

1. Comitá Concelho
C.L.Â1cântâra

2. Stê lsab.êI-
J. S.Manede

C.L.À]io Pina
4. Ànjos
5. C.M.Aaj -os

6. Arrolos r S. " ã.rA.r1$.
7. C.Local
B. E.D, P.

. .1.
I

1
1
1
1
1

1

2504
.1090

1000
15 OO
100ô

500
200

2000

42OO

4

5

.t
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0RGANT ZÀÇÃO i NSDE COIÍIINTCÂT]OS
IPAFCTATS I TOTAÍ,

NPIE EXETJI?Í,ARES

PARCIÀ]S TOTAI

'iC.Í,.Benfica

9. s.nomingos Benfica
C.l,.Graça

10. Câstefo
11. Sé

C l. Beato
12. ollvais

!9!4!
x 8O0O ex

coNcErÉo n! lqqREs

'1i, C.Concelho

Conité 1,. Moscavide
2. Mosa vidê
,. EC,\/rÂrsuN

c.l. stê fria
4. Sta lriá
5. Sucelas
6. tr'anhões
7. Frielas

C.L.odivelas
8. Lourês
9. Póvoa StaÁd"ião

tro..0dive1as

TOTÀ1

CONCEIEO V,IBANC4

L C.l,,Vila Faanca
1. fila Franca

C.Í,.A1handra
2i SiJoã'o Uontes
.*-€.I,-Sóvoe. - ,- -..-,. vial oir{a

l0l4!.

CONCEI,I]O OEIRAS
1, C.Concel-ho

Con,L.À,nadore
2, Amado"a

U . L. Uelras
,. Comité Local

5. Carnaride

rs!4!

2
1

mpla"es sã

1

tarj etas

15 00
500

2000

2000

1rooox
261oA

I
1

2
I
1
1

1
1
I

1

2
1500

400

185O
,0o
200
200

1000
500
500

11000

1900

2150

2000

t7450

1

)1

1500

25^

500

2i5a

I

1

f
1
1

1

I

2oÔo
1500
1800

2000

500

5r00

7e00



I NnnE Ex ES

CONCXIHO SINTRÂ

1. Qoinit4 Concê1Ào
' C.l,.qqe1uz

2. 3e1as

C .l ; Cac érr1

,. C,Loca1
4. Cacén

C .I.X[oirtelavâr
5. C. Í,oca1

ÀRCIAIS

15ôô
2000

foTÀI

1
1

2000.

.1000

15a0

2000

6, oo

1

5$OTÀÍ,

L

2.

1..
2.
3.
4.

sEcToixs n0
1. TIP

C0NCELE0 nE CÁSCriI
Comité Cóncelho
C.t.Ca?ravêIos...
Pârêde.

TOTÀ],

1000

5oo

,5oo

lll
co$cqTrEos c4uPoNEs
Comité concslho
Àzáiott Jã

Torres Vodras

TÔTÂT,

1
f
1
1

4

x5O00exe!Êplares são tarjetas

PÁRTTDO

,,
4. 0 RECSNSEÀ\IXNTo EI,EITORÀL E À i{O31L1ZÀÇÃO DAS FOPçAS

À batalha polÍtjca êin qua o Partido se enconttava eopenhado como en
qualque? cânpanha desta êrI1êrgadura exigju .m primeiro lugar úmá firme -.ejusta direcção e em segundo lugar umâ Lobilizêção constâíte e per]slsteate
de_todas as fàfçAs, que ãs nantivesse eo tens.§o, que as dlspusesse para
a luts, as e[tusiasaasse e dess. ôada vez màioi confiança.

, Essâ mobilização das f rsrças peroitíu que na primeira fase qa c ppanhê
fosse possíÍe1 alca4gar os objectivos traçados ê ufiiapássá-1os largaüê[

Iros c.g'--.1irar --r1,rai Ê rôa'l ;:ado€ duran!. a ca ipênho verificor-sc a
pârtir do Iff Colectivo rmdecréscimo alas forças presentes o que era un in-
dício cê:rto de que algo la oal no decu.rso da canlanha e qu- havia gue to
nar medidas. 0 facto é que os colectiyos conc.lhios realizados eobora con-
tasseD co-r0 u!1 naior núnero depresenEâs do que nos colcctivos celtrâisrsê 1E]

-ifieou qu. .ssa d:f.rença não ara subsEdncial . qL, o aop.cLo dorinant" J
ra dà fa'lta dos ca-rararlaÀ a essas r uniõ, s " co.L-^tivos, ãujr r.sponsabil!
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da&não é evidentemênte desses quadros mas em pÍimeiro lugar e principalúen
te da responsabilidade da dirêcção da caúpanhe, que os abândoúou, que não
fhés deu directivaí nen oriêntáçõeE precisàÀ; qúe -não Éóübê l-óu não quis in-
pr.lmir a êsta eampanl}a um rtl,mo ê ufie [ensão jrí]+icds, quê não lhps âbriu prg
Pec!i11!..-, -.. -..- :- -.

Ú assiar que nos postos ile recensêâBento uma parte dos nossos colaborado-
res vão dêixdndo de cooparece!, ou a fazê-io nenos assiduaflentei é assio tag
bém que quêütó aos voluntários desbâdos pâ?a os concelhos caüioÀeses, ui:na
parte nunca coErpareceu, outra coalareceu ir!egularúcnte e apênâs ruela pequena
larte se nalltêve' assídua, sem que alguna vez se tivesseú tomado medidas para
r€Bolver essa sÍlu1ação, sen que se titesses trayado a luta con eÉses quadros
e oTganizações de folma â assegular âs tarefas ei! que o Paitido áe encontra-
Ya exrpênhado que se foi deixendo actimular os probfenas, a.té nadê.se loderfazer após qúe o libêralismo, a indisciplina e o es!írito de cada un iaz o
qur qu.r, dc âusência d. cr-.ntro, te]] tonado o podcr qüân?o a esta campa.tTi.

Mas .sta campanha e apêsar dos e?ros, dos deSvios cooetidcs permitiu ain-
ala assim reagrupar um bom núnero de eleerentos, de miI-itantes, simpatizantes
e activistas que há nuito se encon+xavam abandonados, dislersos, afastados e

rcasos houve em que loram precisamente esses quadlos quê melhor ê mals profun
do trcabalho realizavan naÉ freguesias para onde foran destacados.

' ?enso que seÍo esta batalha, sea noblfizar desde já as foÃqas.qüê dispo -
I0os em cada freguesia, a nossa participaÇão nas próximâs ,!1êiçõês esta?iâ vo
tadâ ao fracasso, a concorre? por concorraer, a ap:esênta? listas à pressa.

COLECT]VO
tr,REGÜES.
2' ht/78

coi,Éc? rvo coiBcrÍvo
IREGUES. TREGÚES.
2117t i /t2 /19

'"go!eetrvo cor.sEC.ErB
FnEGUES. lOS C. Í,
.Lt.hhe____a!112

Nstotal caú. pres.

Nç total lreg. pres

coneelho
Llaboa
LouLes
V.Franca
Sintra

roei râ s
C16câis
C. Canponeses

Coüités Í,ocaii donde
não ê teve nénlrurn
cairarada presente

1A 9a 62 .14

4a/
7'

5r

2t
t1

5
11

6

4
7

-Alverca
Póvoa i
Cac éá
{'iÍ»

,lYerca
!óvoa
Queluz
(Y,

14

2
I

11

18x

V.I.Xira
Alhandra
Beato

l8
19

1

4
4
1

1l*

Montelava!
Àlverca
AlhaÍrdra

Cas cai s

9
B

'5
4
1

27
L2

5
I
4
2

4

Só esteve presente o secrêtâr1ô do ti. Lôca-

O RECEIISE,4]IIENÍO EIEITORÀI E ÀS CE|UIAS ÔE BASEi

À calnllanha do rêcenseanento êloitirrâ1 veio fevantar, comô não
xar dê ser o lroblêma das c4-Lulas de bas,. de frequesiâ ê de c. rta
tambén qu' riDo o. dirê'cçõ.s é qu- o Pa-rido dispõe â nÍve] Iocal

Doa[ia dei
.manella
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thio, como é que umas e outtâs encaraú oô problêmas nunicipai.s.ou eja ospioblenas coú que as Íirassas lolrulares se dàfrontam no aia à aiá.
Se bên que na últina -[ssenblêia dos lirigentes Locáis Que txatou dobala/iço do nossó trabalho nâs freguêsias, 

"u ii-r"""" pernitido detectar'osprincipais erros e desvjos conetidos no nos6lr trabalhã nos bairros,e.ã1dêia§' onde se concfui que o gssllq _-Lr-i]}S!_pe-l_ç{.Lúer.tê eÍa o.do afastaneat;-da -Lutê q+s mgsqas., á c rtã?-e q""ttffi
:r-nu a situacão- ô@Ç-ã'estaao das rio"s.s "ér;i;;-ã; ;;;; ;;r-i;:;";;;ã;,';;;trar e.abcir o carinho paia o coibête aos d.svios ôx-rstr,.nt.. s o.pãri a rêr

- A situação no ca po oa erganizrqão -rl d( qlr- âpêsar dê n3s dnt,..rio -res eleições para es 3utârquiás locais o partid; ter ?prcsêntadô f.istas, â
das 18, freguesias do listrito, de ter obtido .rroio" .^ toalas e1as, oPartido não dispunha duna cé1ula de freg.,lesia na êsmagadora aioria dessas,reguesias, naquelas cnde existia o:rganização e_, rontrãvar-se de há nuitoparalisadas ,r serí qüalquer actividadã 

".põrr." rrro pequena minorLa era:Íâi_t:va se enco4r.rav.r b.n 1ig,oa :.s m:ssas. Numa prrt '-o"rã o" p;ap.iã"-"""_taclos .xist.nLqs Lin-1".r-s. há ruiro Derdido nalguns .Locais orrã" .pru""n
: nurante cerca de , mesês o partido êstlve eolenh3do numa baialha pataa qual âs organizações locais tivê?am que mobilizir, dr,s!crtar e d.,scobrir

::.-l:l iúr""" dcssas forç1s. Teiminada a segL.na. tÀ!e diita campanha algurslrutos sê recolhêra trr]bén em netórie. de orgânizaçãor, novas cjlulas s e-corstituírar, ficáaos con novos contactosr' dr,scoúrimos-sinp.ti;;nt";;;;;";;;;;;
as ná_ulas e,,,..--tertes.

-- . Tlata-se agoia no decurso do noviÍêÍlto de prepârxção do II ConglessoNacional do Partido de inaterializlr os frutos otiiaàs, àusando'""c"ui., o"'activistas que aleslertêvaÍa durente estâ cêr,rlanha, tralendo cad:r vêz maÍÊ e-
-Leo nto! par.r .s Tileiras do no..so pa-tido Corunisr, . O fi i.,g".."""Nã";ã_nal da Per:tido c âs dua.r fâses que sc vão seguir neÉta.carnpanha devem cons-e-o para r,.co'lhor as s. r.Âtes 1 .nq1dls nFSt,1 segu.d. fâs., corrjg1r os desvios que sê verificavan de forna a garantir que o partido ial co:
mo o fez na 1ê fase da carpaúha, se possa apresêntar. nas próxi01âs cfeições
autáIquicas coÀcorrendo às 1Ol ireguesias, às 1z[ cârnaras e ÂsseÍnbleias Munici:cipais, cono um lartido coeso ê íão diyidido êntre o nortc e o su1, entre ã
cidade e o caapo.

n, penso sêr.ncs campos onde o nossô tribJlho cra e contiiua â ser na-. is fraco, pois não nos servÍooe C:t.s forçes quê despertavan â nível 1oca1npr dos quld-os quê o p^.ratido d.strcoLr p1r1 -ssrs lieas p1t . -Lanc.j s se -nentês eú cade íreguesia dum -trabalho qie necessalian-.nià t.ri.. qu" 
"", co4

r;nuaoo . aprofundêdo, s. beT qu. nuLt,r pcque"rs minofi. s. t.vesser obrialo -f:tutos, nas o rsle.to prrncpal 6, no..reU ponto dJ vista, o atraso e as difi-
cu.Iôades.

5; 0 RECSNSEAI4INTO ÉrEIrORÂt n À'nmElqILpÂRÁ A c;jlrpÁNHA

0 qu. s. exigje.d- .orjssio do pa-Lido plrd-o RecênsLej.}1to Eleitora1 .-r.1 simpl-smenr cIU. oiligiss. l-1moênr . at r. cens. n nto .lêirorjl.l que z.-lâsse pela àplicação dâs diroctlvas e dos planos ê objectivcs centrais de
forma. ê_obr.r vir:6r: is !âra a 1inha geral para a cfâsse operária. porém,
o ti3bâlho de direcção polÍtiea da Conissão ào necensee(rênto foi uD traba-

Iução dos protlemas.

tho que se caracterizou por un grândt actlvismo mes po{ uma qusêirôia dc di-
recção s obre a canDanha.

A Comisqão não se erlgiu num crnlrc diligente claii1,idênte e mâduro qtê
gênhâssê a lrrâioli:i do partido para estâ batalhÂ .r que ousasse ttavar uúa Iuta persistente e firnê por defendêr ôs objoctiÍo; áo partido, 1nt.s prati--
cou \r,,ra }inha €rrada, e revisionista, de deixar arrastar os problemaÃ não



tomando medidas a temlo ê holas, não dando dixectivas e orieitaçõês.cla{as
e Irrecisas, não definindo as taxàfas a cunprir senana a sehânaj foi plati -cando ucr estilo de t:rabalho de rotina, pessiÍidâde e burocracia quê a ioi
isolando _progr_êssivanente dos quâdros, daí que os seus apelos, na sua.Oaio-lia histórÍcos, não obtivessem qrrlquer .co nas organizações á quadrqs l-o-
câi s.

À eomissão do-?ftÍdo, a linha Éaiôritáiiâ que expressou,9 qqe elpre§-
-sêi no decurso desta canpanha foi e da capitulâção tace à Júiguesia, {"__ =-bandolo doB obigctiyos poIíticos desta caú!aq! a

Irma^actuâção que se rLâlrerialiãou ãinãa por unê vjda jnterna irreàu1ar,
pela ausência dê rêuniões regularesde balançcÀ regufares, de prestar contas
dô seu trabâ1ho ao Partido, por irpedir o centro dê conhecer o desÊnvolvi -mênto da cênrpanha, o seu:nalanento, as vitórias e os d,svioa verlficadosao
longo dr.-rp3nhê.

Àssirn é também que este relató?io surge agora âcabado o!ós uma luta in
tE!1sâ entre.as duas linhas, após têrea sidg dadas várias olortunidadcs pal
ra que cofrlglsse os fleuB erros ê ap?esentasse o bâ1ânço da âctj.vidade da
Conissão do P..rtioo.

o facto é que pegso que a det"rninads a1tur3 da 
"urprrrtro 

perdi o norte,
os probleüas. cran iouitos, havia pressõe:r de \rários lados e'eü Íez de fazer
um balanço e,.verificar quais os probfe,nas., as.suas causas ê encoiltrar a
folma de os.resolvor, I1Éti a cabeça debsixo da aloia como a avestruz cono
'se. assiÍ! a Ilujldr deixasse de girar..

Pênso seÍiament. que a actividade de conissão dô partido de quen sou
responsê\/el não só pôs êiu ceusa as yitórias obtialas no início, cômô ainda
cor:rpronet€! os objectivos f.inais que nos llopunhanos alcançar e que ceratâ -oente quê vai ter relercussão nas próximaÀ eieições para aÁ autarquiâs lo-
.caiBi que os erros conetidos a níveI. Iocal ,1ais não são de que o reflexo da
acti1ridad! da co$issão, pois êra ã efa qu,r 1he coJlpetie dirigir, controlar
e asseg\rrer a iealização dos planos e orienteqões definidos, de veriflcâr

-oIlde resldiâm os prohlenas, de os Cenunciar e.apontar a soluqão.

- n assím que a Coilissão não conhêcia lJermanenteaente a situâção lealda
batafha do recenseanentc e1êitoral e chegou ao fin sem o saler efectivamen-
te-em rd-aqão a alguns doê aspectos ,ia canpanha cono da nossâ participação
diária nos postos dc rêcensea-;.nto, do número exacto ale círiadtaosTec;n;ea -dos atravás do porta a porta, da olinião dãs m ssâs freguesia a fr rguesia
race 3 rossâ propiganda, da prcpaganCa _. aetuâção do iniúigo eo cada freguê
afa, do núurero de colaborâdores que cada pSrtido da bur$resia apresentou ao
.onJun+o da Recião, do Lotàl 4ê i c"nserdãs eF cada freguesiÀ ô4!rô JL1,.os"dados, mêsÍto da sua lrópria vidâ inteÍna como é o exeoplo das finanças que
não se Babe quanto êntrou, s6 se sabe quanito sê .r :stoi e quanto se áeverne
quantas vezes fonos aos campos, etc. Se se coloceE a_ questão de sa.ber o que
é que a Comissão devia ter feito e não fez ê do que fez . não delria ter
fcito, penso sabar responder, mas o facto é que â ainha actuÀÇão foi de â
nai§ âbjecta capitulação,l-ace -ao.§ probl€.eÂs,. dê de[rissão clas -niEhã s- + arefâ s
de d-irecção da cânipanhÀ e que inevitavelmente se. pode?iaú lriÍ a ?ôr eíi cau
sa ap?essecusBão dos objecti!,oâ iEediatos e nesmo finais que o partido se.pro-
pr.l-À d] ' 11çà, .

'-Éenso !;"e-nao é dificil de retirar ap6s o qre
a Sintetizo em loucas palavras!. a ainha opinião
balho efectuaaio é ?ositivo no sentido ém que esta
Partido saíssê mais reioriado tanto interna como

alÉiÍei escrito e por isso
acho que o baIânço do trg

campanha pêraroitiu que o

externanente i que sê co-



T

rÂeteram erros e dcsvios graves no decurso desta campanha, que a finha revisionista da capitulação e da liquidâção logrou obtei alg.uná exitos ao boilcotâr os objectivos tr.açados ê quê nalguns lugarrs alcaiçou mesmo una vitória; que as prór.inas eleiqões auta?quicas se apresentad ho;e co,,r @elhorespêlspectivas pala que o Partido sê possâ apresenta.r a cada ulaa das fg, fre
STresias nas qr.É nunê parte inportante o atraso assume ainda o aspecto pri;
cipal; que a pnincipal vitór.ia afcançadâ foi no desmascarame!1to o denun -cla-dos partidos burgueses e do recenseamento burla que a b[rguesiâ pre -tendia levar â cabo, no conbate ao sêu objectiyo de dJixar ale fora dos ca-
dernos largos sectorês Cas Eassâs.

A actiyidadê que o ?êrtido desenvolveu é a única respô1rave1 por i@-pedi? de facto a consumação dos objectivos col! que a burguãsia se Iãnçou
Destâ campanha.

Lisboa, 1 de Marqo de 1979

À SECNsTíRIA NA COMISSÍO }O PÀRTIDO
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