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PLANO



1" 5"OOO JORNAIS
1. A difusão dos 5.00CI jornais com o exclusivo do Concelho entre a

classe operária e o povo de Vila Franca de Xira, é uma batalha
de classe de grande envergadura, e deve constituir um movimento
de massas conira o revisiónismo e o social--Êascismo e os Parti-
dos burgueses na Câmara e Juntas, pela defesa do Mandato Popu
larG_pela resolução dos problemas do Povo, e deve constituiruma
grâr& campanha de mobilizaç6,o de todas as forças dentro e fora
do PartÍdo"

2, II)EO O .COITCELHO Oeilrg il{OBirLÍZAR-SE C LUUAR AR$IIAM'BXStB| pORçUq @

o-BJECUÍVO ['EM 'DB SER CUfiPRtÔO

Sendo uma campanha que visa repôrr flo Concelho, a po1Ítica muni
cipal e resolver, assim, um dos nossos problemas principaisrelã
deve ser desenvolvida na perspeetiva da agitação e organização
das massas para a resolução dos seus problemas concretos r colllo
a falta ou má qualidade dos transportes, a habitação cara e sem

as condições necessárias a que seja Condigna, a defesa dos ót-
gãos autdnomos dos moradores e dos trabalhadores, a situação, de

[forávef das estradas e arruamentos, a -Êalta de esgotos e águã
canalizada e a polÍtiea anti-salutar na Câmara quanto ao sanea-
mento bási-co, a falta de in-fantários e outros meios de apoio à
mulher trabalhadora e à criança, a falta de eseolas, o apoioaos
açambarcadores, especuladores e intermediários, a -falta de apoio
à 3a idade, a poluição, etc.

3. ARMAR A CLASSE OPERÁRIA E O P0V0 DIFUNDIR 5"OOO JoRNAIS

A tare-fa de colocar nas mãos da classe operária e do Povo 5,OOO
jornais, é um dos objectivos da campanha, passo decisivo Para o
cumprimento das nossas tarefas ne seio das massaso O Luta Popu-
lar é o agitador, o propagandista e o organizador eolectivo.Uma
TIeE yiâ.âSr';.::; mãos dos Operários e dO Partido, e1e tranSfOrma- Se

numa arma muito pesada apontada aOS Paços do Concelho"

Assim sendo, devemos, desde Já, estar preparados Para toda a e:
pécie de ataques e boicotes que o inimigo revisionista irá, ce{
tamente, desenvolver, tentando impedir o jornal de chegar ê:yr:
sas a nossa resposta, neste campo, deve ser -Êirme e decidida"
Colocar 5"000 jornais nas mãos da classe operária rrão é uma ta-
re.Êa -Êácil , maÀ antes exige uma grande lutarcolocar todas as -foq
Ças em tensãoré contactar todos os camaradas,com vista a enqua-
d.rá-los nas brigadas de venda do jornal oür pelo menos, reCO}}s
o mÍnimo apoio que possam daro

4, A PROPAGANDA

A venda dos 5"OOO jornais exige a realizaçáo de uma intensa cam
parrha ae propagandã, tanto deütro como fora do Partidortemüemtã
à criação de uma opinião púbIica favorável ao exclusivo:
Sábado, dia 12 de Maio, durante todo o dia

Jornada de elaboração de grandes -faixas de papel;

Segunda, dia 14 de Maio, a partir das L4 horas
distribuição do Mani-festo 10"0OO exemplares;

Segunda, dia 14 de Maio, durante todo o dia
Carta aos compradores habituais;

Terça, dia 15 de Maio, durante todo o dia
sáiàa Ae 20.OOO targetas a distribuir pelo caruo êa agitação
sonora



Terça, dia 15 de Maio, 21 horas
Cóncentração nas Sedes colagem do cartaz 2"000 exemplares;

5, AS BRIGADAS .

a) âs 2a BBTG4PÀq

- A diçusão dcs 5"OOO jornals assenta na realização das 22 bri-
gadasô .

- Ãu brigadas de venda do jornal constituem as equipas de^comQa
te que varrerão todos os óbstáculos à sua frente para di-Êundír
os 5"00O jornais.
A Organ tzâçao Local . 

deve-se esforçar Por iri'tegrar nas brigadas
o malor numero possrvel de camaradas e in:tegrar no seu traba
tho tros voluntáriosrr e os militantes da FEM-L"
São tarefas das brigadas r cor'rtactar todas as moradas do Conce,
]ho e,:fazer uma agitação viva e entusiástica sobre o conteudo
da reportagem

#vender jornais e cumPr'i, o seu objectivo
4 FaZer inqu.érito e registar os problemas levantados pelas mall

sas e transmiti-tos à direcção"
l Registar e transmitir todos oS dados Com interesse
a orlan :..zar os elementos que se revelêm,glscolher.r>S d.adoSa.'Seu iespei

to e transmiti*los à direcção
+ Recolher frTndos durante a venda do jornal"
+ Fazer o registo do número de portas a que bateu, e das mora

das ê dadoô'sobre todos os compradores do jornal"
A Brigacla nãc deve descansar enquar:to não tiver cumprido ínte
gralmente o seu cbjectivo.

- planear o seu trabalho, de forma a cobrir toda a área gue the
estd destinada "

Tratar de todos os Pormonores, do ponto de apoio aos locais
de encontro, ao reabastecimento, etc"

- Cuidar da segtlrança da brigada"

b ) o RqqEqN§4Y§.!.-pA"_qB$ÂPâ

Cada brigaoa tem um resPoylsável I que deve Ser O vector e }u-
tar por óumprir os objectivos da sua brigada.
O responsáve] derre dar ô exetnplo.
O "e.pofrsável 

da brigada deve travar uma luta diária pelo cu4
primento'das tarefas da "brigada.
ô responsável deve cuidar dã unidade da bri-gada'edo aprovei--
tameyrto' de todas as .Êorças, e zelar pela p.artici-pação aCtiva
de todos os camaradas destacados'
Cuidar dos transportes, locais de encontro, horários e rea
bastecimento diário da brigada
Dirigir a luta iô.eoldgica ãe forma a elevar o espÍrito e a

combatividade da brigada "Prestar .contas diaribmente à direcção da campanhae

c) q -Ç.qryTRaLA.-ql4era
Sede de Vi1:a Franca de Xira (tet-.
campanh.a, antes e no -Êím de cada Pq

Diariamente, ao fim d"o dia (todos os dias às 2i"3O h.)- a brl
gada reune yto Seu Ponto de apoio, a'fim de reall-zaT o balanço
[olÍtico da jornadà, executar os pagamentos, transmitir as i1
formações e preencher oS relatdriOS, .e'acertar OS POrmenores
para o Cia seguinte"

- A brigada tele-fcna para a
23105) para a direcção da
riodo de venda i



Realízar-se-ão dois colectivos das brigadas, na Sede de Vila
Franca de Xira, para o balanço geral da campanha"
lE COLECTIVO - SEXTA-FETRA, DIA 18, 21.30 IÍORAS
2S COTECTIVO - DOMINOO, DIA 2OI 2}"30 HORAS

6. DURAÇÃO DESTA BATALHA

- A batalha inicia-se na Quinta--feira, dia 17, a partir das t ho
ras , e deve terminar na Segunda--Êeira, dia 2L,
0s voluntários integram-se nas Brigadas, a partir de Sábado
dia 19 às 9 horas,
O primeiro dia da campanha é deci-sivo:

No re-forço do entusiasmo das brigadas
Na criação de um correcto estilo de emulação
No impacto junto das massas

Não guardar a venda e os es-forços para o fim de semana, masrlo
go desde a 1ê h.ora, lutar pelo cumprimento dos objectivos diá:
rios das brigadas 

"

7 " OS FUNDOS
Proceder a uma ampla recolha de -Eundos para o jornal.

- O novo jornal, devido às condições lmpostas pelos capitalistas
da Tipogra-fia, terá de ser pago antecipadamente, custando subs
tancialmente mais do que o anterj-or.

- Ao nosso Concelho r coilpete um papel importante e decisivo, na
recolh.a de todos os fundos para pagar, antecipadamente, o jor-
na1 

"

Durante todo o dia de amanhã, recolh.er ampl-amente -fundos entre
as massas, para pagar anteci_padamente o jornal.
Utilízav o método de vender o jornal já amanhã para ser entre-
gue na Quinta--Êeira e recolher, tambérn amanhã, todo o dinheiro
de todas as assinaturas 

"
Proceder, ainda, à organização de brigadas de ruar cofir vista a
cobrir as despesas de propaganda"
Centralização dcs -Êundos vra Sede de vila Franca até às 23 horas
de Segunda-feira,
Obectivos:
Comité Local de Vila Franca 2.OOO$OO
Comité Local de Alh.andra - I"OOO$OO
Cornité Local de Atverca - 2"OOO$OO
Comité Locat da pdvoa - 1.OOO$OO

B, 0UIDAR DE ToDoS oS METoS

Cada brigada deve fixar o seu ponto de apoio.
- As brigadas que se têm de deslocar utilizayáo transportes prd-

prios 
"Cuidar dos horários diários e da definição das ruas a bater em

cada periodo"

9. A D]RECÇÃ0

0 Control-o diário.-da campanha e a sua direcção prática compete
ao Secretariado do Comité do ConceLho"

- A Direcção deve ser firme r v€r clarc, e estar eonstantemente na
posse de todos os dados, minuto a minuto,



\...\ a

,

- A DirecÇão deve empenhar-se pessoalmente nas tare-fas da campa-
nha"
Cuidar da mobilízação dos.quadros, e,garantir uma grande flexi
bilidade na forma do cumprimento de tódas as directivas de-finf- das.
Do entusiasn'oe do empenhamento da Direcção depende o êxito da
campanha "

10. TRAVAR UMA LUTA IDEOLÓG]CA ACTTVA

A campanha exige uma grande multiplicidade de tarefas, e 'um
grande es-forço, mas um esforço que será, certamente, largamente
recompensadoo 

.Ao seu êxito se vão opôr, certamenter âs ideias impotentes ê ca-pitulacionistas, que nao acreditam na força das mássas, do Par-
;:tido, e na justeza da linha po1ítica, nem que essa força é capaz

de vencer todos os obstáculos, por muito grandes que pareçam 1

Pelo seu êxito vão lutar a esmagadora maior j-a do Partido, a clas
se operárÍa e o Povo que a vão áca,riahar e que tudo vâo lazer pã
ra obter uma excelente vitória sobre o inimigoo

. A luta deve ser franca, aberta e decisiva e dirígida para o êxi-to da difusão dos 5"OOCI jornais no ConceLhoo

Vila Franca de Xira, \2 de tr,taio de Jg|g

0 Secretariado do Comité
do Concelho


