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1. O RECENSEAT'íENTO ELEITORAL COMO UMA GRANDE BAIALHA POLÍT]CA
DE MASSAS

TransforÍnar o Recenseamento
de nassas foi consi.derado peLo
na luta eÍll que ao longo de dois
estiverlam empenhados.

Eleitoral nuna grande batalha polÍtica
Partido o objectivo principal a atingi!.
meses as nos5as organizaçóes ê quadros

Tratava-se de, aFlicando a política ê a táctica de.finidas, desen-
cadear un novirlento de nassaE pelo ,ecenseamênto do povo contrta a far-
sa, o boicotê e o recen.,eanêntó das c1.êntelas pantiaárias das forqas
poíÍticas do capjtal; de denunciar émplanente nà seio do povo o caiác-
te!, de classê do y.ecenseamênto burguês e da Iêi quê o rêgeu, destinado
a congolidar a exploração e reprêssão sobre as massêsi de pnopagandéar
a política do Panti,to é o noesã Prograrnai dê amDliar. ó apoio ãe"nassas
en tôrno deLes atnavés de uma intenia campanha áe propagãnda e agita -
ção, de contacto directo corn o povo, disputando a àirãcaão da bataLha
en oue todas as forças^po1Íticaã estavan eírpenhadôs com o objectivo de
cavalgar as nassaE e pô-}as a marchar no sêntido dos sêus interesses
neaccionánios; e de rêforgar o Partido, ünplantar céluLas onde não exi<
tiah) dêspertar as foreas não activas, orgãni-zan as novas forçasn criá
do aó conâições necessárias para o deáenvolvinento do nôsso trabal"ho -
sen dêixar' áe ter" em conta ai eleições autárquicas que se realizar'ão es
te ano ainda e para as quais o Pariido definiu o obiectivo de partici:
I'àr. em todas as'freguesias. AIiás a Batalha PolÍticã do Recensêamento
EleitoraI constitui urna prirneira e, em cêrta tqêdida decisiva, batã1ha
dae eleicões Dana as âutarquias locaiç nê nedida em .lue permitia ao rps
so Fartido a.rlrancaÍ' ccn o tirabalho oue não tinha sido feito logo ap6ã
as últinas eleições, em 19?6, e coneqar desde já o preDarar as nossas
Iistas e a aplióan áe una _forma nais'intensa e-pnofünaà a polÍtica Io-
cal do Partido, a sua oo1Ítica para o movi$ento popul-ar naã freguesias.

o presentê balanço, que deve ser ,.ealizado tarnbá:n ao nível local eII
todo o Concelhô, visa como qualque, balanço avaliaÍ' o grau de apliea -
ção da polÍtíca-e da táctica do Partido nã Recenseanenlo Eleitoial e a
profundar a discussão com base nos erros e desvios verificados e no§
êxitos e objectivos atingidos de forma a superar e rectifican os pri -
neiros e desenvolver e arnpliar os segundos.

II. A Í ETAPA DA BATALHA: A NOMEAC,4O DOS DÉLEGA.DOS DO PARI]DO

Definida a po1Ítiea, a táctica e 06 objectivos fundanentais da ba-
taLha, utn conjunto de tarefas, pafticuLar"mente e desde Logo, a nobil;--
zação do Partido par.a o seu cumprimento, êran decisivas parô o âxitc
fina1.

Nulra primêira etapa impunha-se gar.antir a presença do Partidor a-
través de delegados junto das Comissões Recensêadoras, en todas as 53
freguesias do Concêlho, lutando por quê os representantes comunistas
fosseÍn en todo ô lado caÍlaradas das prõpr:ias freguesias.

Nesta natár"ia obteve-ae un bon âxito no nos6o concêlho ao ncneart ?6
eolaboradores, A luta foi, portanto, uitoriosa para a linha do Partido,
dado quê na naioria dos casos o Pârtido não contava com quadnos acti -
vos e o sucesso obtido exigiu da parte das 5 organizações locais um es
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fo!1go no sentido dê agruDar novas forças, de ganhar par'a esta batalha ê

oir,à o tr,abalrro futuró eienentos actitos das Ínassas e dê despertar qua-

ffi " ; ;;;;;i;;."-àJã- #-"iáí,- i.^pó "ã" desênvorvian act ividade ot'sani
zada.

Postertiornente r foram noneado§, para a}ãn
quê êxercerar,Il tar:eias corno "f iscalizado'ê5rr t
lei,

destest mais 28 canaradas
ao abrigo do artq L39 da

10

1

I
1

NO CONCEI,HO

Colaboradores Fis,:al"izôdore§
('camaradas novos )

COLABOR\DORES E FTSCALIZADORES NOi.IEADOS

comité Local dê Alcãntàna
1 Ajuda
t â}cân tara
3 Canpolidê
4 coração dê Jesus
b lncarna4ao
6 LaDa

? Mãr'tires
I !,1à:"cês

I Pena

10 P?azê!:es

11 Saclanento
12 Santa catêrina
l-3 Sta. lsabel
1,4 Sta. r'Íaria de Bel-êro

15 Sto. Condêstávêl
16 Sanb, É-.,-Vêlho
1? S. fr,êncisco Xavien
18 S, Josê
19 S. l'Íanedê

20 S. llicolau
21 S. Paulo'
coriitá Local Alto Pina

I,Alto Pina
2 Al-ia1adê
3 Ane ixoêir.a
4 Anjos
5 canpo Grande

6 Charnêca

7 LuÍniara

I N. sê, de FátiÍla
I Pênha dê F!'ança

27

3

1.
1

1

1

1

1

?

L

1

1

2

1

1

1

1

1

I

1

1

t

1

1

1

1

11

1

I
2

1

1

]'
t

1

1

16

1

1

I
1

1

I
I
I
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10 S. João
11 S. ,1oão dê Ri'itô
L2 S. João de Deus

13 S. Jor?gê de Arroios
Lq S. Sebastião da Pedr"êira
15 Soeorat'o

Comité Local do Beato
l Beato
2 !,Íarvila
3Sta. Yaria dos Ol ivai s

uÔmate LôcÀI dê Hên 11r,1â

l Benfica
2 Cannide
3 S. Doningos dê Benfica

Conit6 Loeal da craça
l Castêfo
2 Graça
3 Madalena
4 Santa Engrácía
5 Santa Justa
6 Santiago
7 Santo E6têvão
8 S. Cristôvão e S. l,oulenço
I S. Mig,uel

10 S. Vieente de Fora
1I Sá

CONCELHO/TOTAL

I

I
1

I
1

27

4

l.l

19

a2

5

3

4

1I
1

1

1

I
1

1

1

I
1

1

I
93

I

2

5

5

2

]
1

2A

III. o TRABALHo II0S PoSToS DE RÉCENSEAUENTo: A LUTA CONTRA O
TO-BURLA E A DEFESA DO RECENSEAI,ÍENTO DIIIOCRÁTICO, GERAL,
GUAL E POPULAR

RECENS§A}iÉN
LrvRE, r--

Ap6s a norneação dos delêgados do Pattido em todo o Concelho inpunha-
-se ainofundar eésa vit6nia.'-O nosso Parti.do passava a estan por ãentro
dos aconteciflêntoE e tratava-sê pa!'a os quadros e activistas empenhados
no RêcenseaÍnento Eleitorel de participar activa ê r.egulafEente nas opera
qões por urÂ lado, e por outro, de rião'ceder um nilimétro aos boicote; ã
falcatruas das Conisêôes Rêcensêadoras ,nas de promover' o 4e6rnÀscaraxnento
e a denüncia das nil e uma arbitrariêdades e fr:audes qug ã prigri sabía-
mos irên tenta!' ser 1êvadas a cabo. T"is objectivos jãmais poderian sett
atingidos se, en pnineiro Lugar, os colaboradones e fiscalizadores não
tivêssem sido noneados e depois, seltl que ê1es estivêsséB por denü]o dore
cênsearnento.
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A actividadê dos delecadôs e fiscal-izadores do P6rtido nas Comis -
sões Recenseadoras no que diz respêito ã sua participação regular e ac
tiva e ouanto à luta tr:avada no sãu seio foi áiver,sa. revelando-se nuã'
e noutro asn-cto duas ...titudes: uma, a rnaioritária, foi a de pantici-
pãr neqularmente no rccênseamento c rí propagandear a polÍtica
do Partido e áe não pernitir que as Comissóês Recenseadoras engendras-
6em a seu be1-prazer' e por' nil e uma foriías praticassem o boicote ao
recensêaÀênto. nomeadamênte desnobilizando os el,ernêltos do povo, tonan
do em relaqão'a êIes êtitudes arrogantes e provocatónias, ràcusándo-tÊ
o direito ao rec?rsêanento, não entregando ôs caxrtões de eleito!', inpe-
dindo ouê os cidadãos que não fizessen prova da freguesia de naturali-
dade de se recensêar, exigindo dinheiro acrs el,enentos do povo sob va -
riados pretextos, recusando a abertura de postcs de rêcenseamento ou
fêchando pa!:te dos dos existente§ (funcionavaar nas 53 f:reguesias do 0r
cê1ho apenas 15? postos para 6?2,?65 recenseados em 19?6), etc...Tendõ
sido apresêntadsa propostas e protestôs dêfeôdendo as nossaÊ posiçóese
os intêrêssês do povo.

outt'a atitude, passiva, de capitulação face à luta quê em tod,1s os
casos havia quê travar e de par.ticipação i:rr"egular ou nesno, em afguns
cagos, nula.

, Partieipár'ros rêgulannente ern 60* des fr"eguêsia.s. Da luta travada
aí e no que-diz respeito aos boicotes e falcairuas atrás apontadas :re-
sultou a apr.esentacão de 31 prôtestos, 6 oropostas, 4_pedidos de infor
r4êçóes e B recursos em tribunal, relativos 1 l-uta pôlitica tr3vada, da
d3 a discriminacão ouanto aos reDrêsentlntes dô Partido e a tentativa-
de úpedir a sua participâção no rêcensef,.mento, i expulsão de êolabora
do?es.

Cabe à airecção a nível concelhio e local a responsêbi1j-dade pnin-
cipal no facto da irregulari.iade verificada numa partê dos post"s de
recensêanento, dado quê despnezou por vêzes ou não encontrou as fornas
adêquadas de nesolver. este iipo de'problemas, nomeadamente at:ravás da
discussão da poLÍtica, do contnole ápertado ê dô apoio aos quadtaos en-
Penhados no reCensear'.ento.

fôran apresentados ãs Comissões Recêngeadoraa e aos fribunêis da
lurguesia urn total de 32 protestos, B propostas e §i rêcursos relativos
as seguln!ês rneduesa 1s:

Al"cântara
Encarnação
Pêna

Sta, Ísabe1
Sta, llaria de BeLén

Santos-o-Velhô
5, Josá
S . i,Íanêd ê

Arne ixoe ira

Castelo
Sta. Justa
S. Miguel
5ê

S. Doningos de Bênfica

IV. AS ?AREFAS DA PROPAGANDA
SEAI,IENTO PORTA A PORTA E

r"loBrlrzÀçÃo D0 P0v0 E RECEN -
DE APOIO

E ÀGITAçÃo,
NOS POSTOS

A Batal-ha Po1ítica do Recênsêaínento Eleitoral era uma
dê envergadura que envolvia toda a população, uma batalha
fr.ontavarn os conuniEtas e as nassas contra os partidos da

luta de gran
em que e con
burguesia.Dã
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urn lado o recenseanento das clientelas, panhado de todas as artima
nhac n€cessárias à sua eonsunação, dô óutno ã r,.."ns.-rár,io gão"i- -qtrã
não podia ser ltinqido sem um iraÉalho intenso de propaganda"e agitá -
çao que mobiliza.ren as massas con vista à sua insôriãão. a tomaãa de
nedidas - c,olro poÊr exemplo a.criação de postos e Comiêsõás de Recensea
nento, o recenseanento porta a porta - para quê nenhum elemento do po=
vo ficasse de fora dos ôadernos, a denúncia i= lnus".s de todas as d-ia-t!:ibes da6 Cornissões Recensêadoras e a propaganda da nossa políticardo
nogso Prôsr'anê. Tarêfas das quais resultània, c.Íno resultou, a obten -
çao ale contactos, apoios, novos militantes, o reforço das nossas célu-Ias de-fnêquesia e a cniação dê novas, o aiangarnentó da base dê nassasde apoiô ao Part ido.

No que concerne ã propaganda escrita - comunicados
elaborados ê distribuidos 17 conunicados nun total
exenplares , como sêgue:

PROPAGANDA REALIZ,\DA:

ê tarjetas - fo
de nais de 14 -raÍn

ORGANIZAC{O N9 EXÉMPlÁRES TOTAL
POR
COMITÉCOMÍT- cÉLULA

C. Concêlho

C.L, Alcântara

C. L.Alto Pina

C. L. Benfica

C. L. Graça

TOTAL DO CONCELHO

Sta. Isabê1
Sta.lsabel
Sta.Isabel
S. 1uÍamêd ê

CM. Anjos
Anjos
EDP
AnroiosrS. João
ê A1tô Piná

S, Domingos B.
S. Dorningos B.
S. Dorningos B.
S. Dôningos B.

Caste 1o
Cast ê1o
Se

2.000

1.000
500

1.000
I.000

500

1.500
L.000

200

1.000

500
1.000

s00
1.000

1.0 00
5 00
5 00

2.000

3.500

4.200

3.000

2.000
14,700

A propaganda do Partido não abarcou a maior.ia das fr'êguesias do Ccn
celhô e, eÍn alquns casos as '4anobras das Conissões Recenseadoras visan-
do o não recensêanento ficanam por denunciar ãs massas cono á disso cã
sô exernplar a fiteguesia de A1câ;tara, onde prineiro a rrrnaionia de es l
querdal quê dorninava na Jurta e na Comissão tentou recusar os nossos co
laboradorês, depois tentou r.cusar a'g no6sas pr:opostas de abertura dã
nais postos dê recenseamento (existia apenas úrn pana 21.532 cidadãos elêitores en ]976) ê protestos, Tendo-sê travado io intelior da Conis f
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são uma Luta intênsa com os caciques revisionistas no entanto as nas-
sas da fneguesia ficaÍam atá hoje sern conhêcen as posições en jogoras
nanobrag do ininigo ê as nossas posições justas não resultandodâ nos-
sa participação no trabalhô do recênseamentc na freguesia uma maionmo
bilização ào-povo " um reforçô do Plrtiílo.

Nos locais oncie a po1ítica do Pantidô foi aplicadêr onde o buÍ'o -
cratismo foi combatido e a linha de nassas foi justamente empunhada.h
tivernos êxitos significativos. lla distribuição áa pr:opaganda- escrita-
quêr no porta a porta, quer en lôcais de Passagenrr quer nog mêreados e
pontos de concentração dô Dôv.,. eqte dedicou-Ihe ur4 írrande carinho e
apolou sen reservas as nossas óosições e às d:núnciaé levadas a cêbo
oá'1." n.,...* oã'lul..s .ie Fneguesia. -

Dêve se? destacado a gersiEtência e o grande espÍnito de tuta de-
monstrado po!' algunas das'nossas céluIas nãsta nat6r.ia, peusistênciae
luta essas oue obniqaram inclusivc os 6rg;os Ca imprensa burguêsaaci
tar e incluir nas s;as oásinas mesno oarte dos nosêos conuniãad"s reÍ
lativos a denúncias que revelaram uma irpontância gnandc não sõ para
as nassas rla fi:eguesia en causa e rlo ConõeLho mas nresrno ao nÍve1 - de
tôdo o Distrito é de todo o País,

Tais foram os casôs dô castêlo, onde os pr6prios tnibunais da bur
guesia se vj.ran obrigados a absolvár o nosso- cáar:ada nun procêsso nã
vido pela Cornissão R-censeadora ou o da frequesia dos Anjos em tonnô
da inscrição n^s cêdernôs do recêns.anent^ áo torcionár,ió sitva Pais e

dô fascista Arantes e oliveir.a.

Deve ser destacado o tnabalho corrêcto e mêsmo avanÇado neste cam
po levado a cabo por duas cêlulas - S. Doni.ngôs de Benfica e Sta. Isã
bê1,

Não po,1e ainda ser aDontadô cono principal exemplo negativo o fac
to dê o CoÍqité Local do àeato oue abrànee .túas das Àais úportantes -
ft'cguesias 40 Côncelhc (r"Í:rvilá e Beato) não ter distribuiào às mas -
sas uma tarjêta sequer. o quer dada a situação conhecida êln que se en-
contra. não Do,le ter deixad^ dê sê traduzir Dor un maior isolaífiento
das noàsas cãIuIas das rnassas.

Quanto ao Dorta a porta. ao recensealmento dos cidadãos fora dos
no6tos ê nos ãnqãos de massás 6 de salientar J trabalho desenvolvirio
nos seguintes locais i

CAI,ÍPO LIDE

HÂRVÍIÁ

S. DOMINGoS DE BENIICA - Recenseados cerca de mej.a centena de e-
lementos do povo nos bait'ros pobrês da
Boavista,do Calhau,D. Leonor,daa furnas
e cla6 lonsecasrtendo sido contactadosun
1il5,ilr de ê131:ntos das nassas.

- Recenseados todos os interanados Ào A§i-
10 do Centro PopuLar do Bairro da Liber-
dade e outrtrs rnonador'es do bailt'o num to
tal de 40.

- Funcionamento de un SeÍ'viço de Âpoio ao
Recen6eamento na Sociedade lÍusical 3 de
Agosto, atravãs do qual forarn inscritos
:rais de 20 elem€ntos das:nassas.

- Participaqão no trabalho de recênseamen-to clôs .lôentes e trabalhadores dos esta-
belêcinentôs hospital-ares. (cerca dê cin
co ecntenas dê êIe'nentos das rnassas conl
tactados ) .

I,fÁRVIIÁ/BEATO



STA. ISABEL

STA. ENCRÁCIA

ÀNJOS

ANJOS/N3 SRA. F {TI
YA/CHARIIECA/ARROT

Cortactados port.:.-a-porta
cênseadôs cerca de 50,
Reeenseadcs praticênente
da Quinta dos Peixinho s.
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1OO noradores e re-

tôdôs ôs môrâdôr€ls

- Rêcenseanento dos elcnentos do oôvo iÍroossibilital^c dê sc lêslocàrcn aô posto.

IRROIoS-FunC ionamênto semr.nal lê uma banca.

os

MERCADO DE

Constituição dê uma Cômissão de Àpoio ao Re-
censeamento que funcicnou diariamente nê Co-
missão dê 'Íoradores.

Recenseados no ponttr-a-po1"ta celica de 120 ele
nentos das massag.

V- O RECENSEAMÊ].ITO ELEITORAL E O REFORÇO DO PARTIDO

Do ttiâbel-\o realizaCo ê da lutil t.avade ÍreIo cuiÍrri,-aento das tar-'i. r)ontlda- - nqr-sn§6 do- 1.1 .iio.r-uê rrticj.e^lo no trrbrl1I. dô. Do-toc,clalora"ão : tlistrihuiqão-da r.ro:-,aganàa, a.j j.taaão ,ror-t.r-o-.q-_-r1;,1il\o nq.. :(a1o: l. 1'roio : t, :u1L^J o a_1,r-xo. ro,i,rrj1^ ê F cri;.i^,1 c.n'r^Ã.a Fa-1.1 o--.r.1izi-ão d Lln conj:-r'ltô d'i no-
vas forca: sur.qj.Ces dcrte lut:. rr o l.ctoi,ar da actividtde r,volucionária de alquns caaEradas oue há muito t ernDo não desenvolviam tt'abalhõ.

Nas Freguesias 1a AjuAa, Pnazeres, .\icântara, Santos-o-Velho, S.
Paulô, S, Josã, Carnide, Canpo Gr.ande, Alto-Pina, S. João, S, Sêbas-tiao, lrr'oiôs, dêsDentáran quadros, alguns dos quais dêsenvolveran un
trabalho êsforqado e correcto.
L^cais cn4e dêsDontaram nôvôs cênanadssi Charnêca. ,\1valade. S. Fran
cisco Xavj.r, Enàarnação, s. vanedc, Santos-c-Velho,Sá, S, MiEuê1,

foÍ'am feitaa cinco nôvas adesões ao Parti,lo f estabeleceraÍi-sÊ 3
novos pontos de rê.]c d^ "Luta Popularrr (S. Mimede, Santos-o-Vclho,e S.
João de Brito) nurn rotal ie 8 jnl,najs c Dassaran s ser distribuiáos
em S, Jos6 e S. Paulo (5 e 3 jãnnais respeetivamente ) .

Células reanima4as: S. Sebastião, N? Sr:a, de fátina, Anjos, S. Dô
IÍUISos. íe tscnJ 1ca -

l situação actual reLâtiva às perspectivas de desenvofvimênto do
tnabalho nas fr-quesias dô côncclho e quanto à constituição Jê lis -tas, p.nso que en 30 ',,las l-á condiçõei para à aprescnt.{ão d. Ii"t.s,
ern 10, o aspecto pÍ'i-nciDal são einla as difiêulCadeb e nas restantes
trata-6e rie desenvolver-o nosso trabalho pois a situação á boa para
isso.

V! c1)r{cLUs{JES

1. O balanço da Batalhe Polltlca do Rêcênseanento Efeitoral no qoo-
junto do eóncêlho Cê Í,isboa é, na ninr'ra opinião, nositivo. EÍr])or: a não
atingindo a totalj,dade .ros objectl-vos, o ?artido reforçou âÍr suas fi
!-elrás no 3êu ilecurso atrâvãs-tlo cha,ra:liento ao trahalhô dc u.'!l. conjuã
to de iamaradas que íorarn reagrupados, através da ohteneão de novos-
contactos e activistas e Fa c;la;ão dás condj-cões nara à criaÇão de
cãIulas .1o :artldo ên frÂducsiar onate rtes.te aÀ últimas eteiçõá: :,ara
as autar.l!1j-4.: locai: não efa reallzado qua1.,uer tiFo de Craaalhorten
do Sido !$ê gnl chanado ãs noscas fi1e1rás u:rl certo núnêro dê novos
nill tante,:.

Podê-sê ,li-zêr 1uê, têndo ên conta a siLuação existênte à partlda,
onile 3õ nunâ Daduêna Darte Cas 5, frêOuerlas o-Fartido alesenvolvÍa uma
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activi-ia/i-ê requLar' o conjunto das 'q'1ités-Locai5 c cólula5, fez um ê3
forco qraníl. -ôr a altarai, -or 5a l{-ar às ras ias e nor ai}icar a
,.oliti-ca í1e-:ini4a, elnbora ê'is4 trarâ]to não tênha s i''1o unifortrê e se
t-i.vêse4- n^<16 1q11.rga,ro hâstantes Dontos {.rãcos.

Pênsc, Àuô não cê traat-ou nem dê u!'"'a situação en 'Íuê tivessê 'naiori
farfan "nie 

.iieã -".nfi""aa outra llnhl ^ue .ão : do Part-ldo, nê!4 
'le 

uÍa

"il"i.ãá.r^ 
.-r" t linhâ dô partidô não-tive:Ée sido,pura ê sitn'1ê3 -

iÃãfÃ"ã;fica.fa. 1 coíjuht^ {a 1ro-rni21qfrq 4orc"lhia lutou, a prolaa'-an
da rêalizad.a, ênhora J.nsuficiente 1qr;c._r..1 ur'' grancl'r aPoio da5 ]1rassa$
iãt 

"o.,o as á€'núncias levadas a cairo ê o t'rallalhô l1Ôrta-a-porta cong
titui uFr asnêcto bastante t,c)sitivo da batalha travada ' rêndo de clesta
car o trabalho a?a1çai.o 1."àãã-i'ã""" ""i irg"ou" 

'las 
nossai cêrulas-

nêstês qarlnoq.
.r1ântô ao.r DrinciDais desvios verificÂdos âo 1on9o da tsatalha 9c-

ritieã'jj-n]!^";".i1:l[-çt.iiioral .ênso ]u: são rêlat.ivos r,.csmo a',si'r
ã 11nha,le nas1a6. sendo o -lêcensea'nhtó uaa'-âtalha eii qu€ todo-o p'vo
ãstava e.rnen\a,!o, tratava:sc d" nos colocarno; à sua cabeça e dê

coÍn 114 nos l.liaFlos i.nti'1an^ntc, no')ilizando-o-e pÍopaglndeando .as
no-;sas l,oslí'ões, coisa,'ue tr linhâ o'ortunista náo quer, nao eiEi rn-
l,ãrã""tai 

-.. i"ior . .ã" fez ^or.lr' é a litrha êa caôitulêtao ê ctà 11-

.1ui,aa"ão.lo rlart-i.lo' co abandon. alas nlaêsas e 'la ilevoluçao' ?::^ryt-^:a linha.rue consfÁcre du: cxistês -:ruitoi ôroblc"aq ou? nao )o'tlí't ser
resàivraoo ou, ô due á ó 're';no,r"ue ee rêsôl"vâ!â fora clas 'ratsas'

só .,ê1o facto de a luta entre as Íluas llrlhls não ter sido -qais 1I}

tênea-montê trava4e o »artlào nô 
'oncêLl1o 

se linitou a uma Ôeluena.v-i-
iàti" aã-.,""r sÀn düviaa têrá 'ruê colher oã frutos ê retlrar a§ }i';o€ '

2. Pn plena prenaracão do II COI'IGR:SSO ll\ClrylÀll DC inlTIDO o Comité
il ;;"'.;i'i;, '';; *iãiãa,t- r,ãõuil à u. .o'',"' cÁluras c-e basc 

'revem 
ra

zer e=forgoi pora â«ru.ar e ôrilanizar a; novas forças " a'lomtêcidasnque
alêsportardn. Deve'l sar rÊcrutêdos §eir r'rgêrvâ_ na :'a5ê cos Estatutos
àã partl,ro à ôo plorl,, dê PrânarnÇão DolÍtica do congresFo to'lo3 05.ac
tivistas dô 'âcensâalnêrto E1ôi-tóraIftu1 reúnain as condiçoe§ ltecêssa -
ries. r)avar,l ler ?4ouailrados na or'-ranizacão todol oi camaradas 'luÊl êrn

tqÍlr,o d":senvolvêrarrr activij.adê orlanizada no lartido ê q'.re se aÍasta-
ram dêvênco 5êr critêriosancnte aialisada a situação de cada uru na or
;;iii;áéãá;";;ãc[ivi. náve,n ser r19aco6 ao Particló r)or l.rir iio§ to'loô
os elefnênt.os a\rancados das lassa; à contactos entratanto oDtidos'atra
vés <1a aiesão, do'trarlalho 5indical, do Í,utâ Popular, do trabalho nos
órqãos de naesas, êtc.

3. atnda êste ano irê-'1o§ travar a hatalha das êIêicões para as autar-
q":-"t'rã."i" nara a dual fot já 'râfinido o o5jectivo dê aDresêntar lig
das a t"r,las as autarluias (orr- :eja no no:]6o concelho ã todas as 53 fte
guesiâs ê ã cârnara Mrl!'lcinal) ê 4e alaríiar o êpoio das nassa§ ao jar-
tiio êrai'rêsso ê]1r votoÊ.

É conhêcj-ca a slt-uação .1o traha.lho nae frêquesias do concelho a-
16'r as elei.ões íro final (lê 1976:

- ôs naní4ato5 -o1lrlarec fôrafl abfn,lona.Josi
- Os :}frtlílos íla hur.Trresin alcandoraalos na6 Jlntas e na Cânara, ,

Éã""fãit" l"aô "-.tià lhes te"1 aPetêci-4o màis ou rnenos a Bêu 5ê1
:;;";; -;;-q"" a ôiganização concêlhia, aPrlcando. uma poliliijcà
local corarec,a, 4êsrôntê a aê-da rasso ac suas i'Iranobras e ?ropa _
qandêie j'-r4to ilo r,ovo do concelhÔ o nosso ôrograna, sen que ao6
oôôrtuni;ta§ tênha{ ao longo dê dois anos sido qedidas contas
alas t'rlomeg3ar côr-de-rosa f're fizer:arr, co4'alando-as coir a rea-
1idâdê nê.Írâ .Íuê .tâticara:ni



a -9-

é ainda o as

totalidadê

sêndô asqLn toalo o nos5o lrahalho naâ Íreguesia6 dêve t3r@con
ta. as elej.cõos .ruê sê rêal-l-zarão no final Jesie ano, clas quais a bã
talha íio Lcen5.?amênto llêif-ora1 ora ;iã una .riÍxeira ta5ê. ?rinci =nalrnêntê o aônlté io Coneelrlo dê T,isboa, on L'onitás Local6 e as no§
sas cãlulas í1e freguesLa ilevem têr ê.!n conta (,ue 'rara alêtr das tarei
fas ...ue diarl-anente tê'l .'uê cum4rir, ela! existeril )ara ter r]IAa aosl
ção raãe ã-iãaà" ã. .,ior,f"r"" do novo <la freguesía; gue o comitó dõ
ioncelho te!'r que têr uma oolitica nunicipal, ou seja urna posi;ão
clara ê Írêdlda.! correctas j:lara aoresêntar ao3 70r.000 ciiladaos
qo Coneêl\o d" r.r.sboa no quê diz r.shêito a todoi os pro5lenas, dcs
tlê a hahita.ão à saúdc, dÁs4e o san:a,,rento ao ensing. etc.; que ca=
dâ cóIula tên cuê .articinar o tonar nosirão nas Àascnlbleia da FrJ
guêsia, têa dê alêsna.?carar a politica àontia o r)ovo a,.'Iicada fêlos-

D artidos mre estão ras autarouias, teJir quê DroiaryaDalêar as ::ledid.as
lrre, fr'ânueÊia a frêouêsia, haiffo a liairro. contribuetii ?ara a reso
luÇao íros nxo\Ienas 3a: .0assa5.

-!1ão sêndo assin. não rectiíican,fo os erros ?ue nesta r.ratéria t3m
sld.o co!'!etid.o!, cômo poalerí:nos alargar o nos6o apoLo êxpresso alt vo-
to3 (cono todorenoc sêouêr conltituir tolas as listasll. que crédl-
to darão as !ia<!as ãs nossa: listas e'n fregucsias ond,ê ane;ar de to-
alog os crJ-nês rlaír juntas nôe não alrrinos a boca?

'\,s nossê-s or.íanizaôões dêv^-n cuidar dê broduzir uraa proraganda
lntensa dan.lo atenção narticular aos ,rohl4Lar locals e Íornulando
as nossag Dronolttês concrêt-a5, e:rnanhanilo-:e nas lutas, assurnindo a
sua <lír+cqão, 'azênCô-as 4esnolêtâr oor.rue eo l!]ultor Çasos â?ênas
necêcsitaq dâ nossa diraccão, nobilizahdo ê organizando as rlassas e
reforçando ê alargan'lo o Partldo.
Ll3qôa, 12 Íi. Ía':co ê- 197^

n fracuêza orgântca dc FartLdo nas 53 frê"11êsia6
pecto nrinc rr:'1;
lrão estãn aq're.Juradês ã parti..la as Ii;tas r)ara a
Cas frPcFlcsias.

o srcÍctárlo do
Cômtté dô Côncelhô dê Llsboa

xico


