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ESPÓLIO PINTO C.UJRTI~ 

~ ~,H~-

Para cue o nosso Partido po~af. desemnefl....b.al' a st.;J misaão hi."<t 'i 
_ica comõ Par·~ido da classe operiria.

3
dl3-todos oz •.:abaH.ad.:ne::; ·~ , 

Ê~d~~v~~ d~a~~~~gi!to pa ~o p~ssa on;~n~ia a m~~;g~f~~ Q:!s 1~~~ d•J 
~~~~~!0~8 p~r.o v~~~M:~~ 8~1r ~~i-~~f~o f~:~~P~ga~Rri~aga-
~i~:nf~e~!r~at:r~~~~~ financeir:t neces ria para c'Ullprir vitorio-
.j,p>Jsar de hàver exemPlos muEo "positivos de ca!l:;radas e organi· 
.çoes d.o sector que se esforça::~ tanto quanto pod~;a ~ra ajudar 0 

er as su'i-s dif'icu:dades financeiras. nu! -;oz outros 

. gégo~~~ ~~~Idgnt! u~~~~a c.io~~~~~~:~~c:~a~e clu~~~d~s 
J.ros para que o P&rtlao possa 0n1:-er:;ar a ~eroz 
e conduzir ava."lte as su:1s ;;:t·aneo;,c8as tar·efas. 

~~sri~tg~s~gt;a~~e~e~ · tgwa ~c··~I~~r~a ~~1 1~ 
~ e massas par~ :tr;ranjar parª) Parti~odth! 

C'Gr!Ula r~p~~n~~a~O C~i~~~ag~s e na; pagam CO 
íiá ca que procuram jus"';iflcar a quebra na ··:colha de fw1 
dos,com o baixo nivel de vida das massas~di~endo qw ':la sua emp~ 
3a ·ou classe já existem muitas iniciativas ue carac ~r J>a.rticuls.r, 
que os simnatizantes sua influência nao manif,s;tam interesse 

em fi~n~~~~~i~aEa~~e 0 ~~S~~{~~;Íà. à realização !'l iniciativ~s 
~~ ma~sa: rsia s re~~l r das ~u~~o·sd!~~~ ~;s~o n~: .f~~-~0 ~Í~i aos: 
a lfllf'Hl~né>a :lo Parf"~o junfo fás mass~s e mamfesf,, Rss"m í'alta 
de confiança nas massas. esquecendo-; se que é ligado .;; massas qu 3 
~eih~1~~f~~dfâ~a~~~ ~a~~e~s c~~~~~z~ãÕf~r~rg~ a---~~M~~a:s~ ia 

.i.á exemplos que mostram be:n quando há espírio de inicia~i 
va e confiança nas mas _ s correspondem ao. apelos do -· 
Partido e as receitas a tam muit'as vezes o dobro 1 o tl·ipl o lo 
que eram anteriormente. oi o que-acbntece'!l há pouco ~mpo numa 

~~K~e~a q~~ ~~~~~~, l~~e d~;gu~~~ga~e~rl~t~~iii~cieg~1 ~~1 "~M.~a~~ -~ 
;!~ e~~uE~~t~~a ~ap~~Íà~:iva que. dé me~s~lmenie algt-1as cen~en-:1.~:~ 

ma ~aJ]g~~ ~j~d~o~go~:r%~~0 ~ t~~rt~dim~~~i~~~1 ~i~Í: rt:~~ i ~ift t~ 
i~ ~~;~a~ ~~ ~~~rd~:R~0~~~~r~!~~ ~~~d~a~ ~~m~f~gn~?-~ ;~;t~d~ fi~ 
~; t~~J:i~~~~~~~~ ~s ei~~~~gs p~~aa~~sW~~~ t~~~ tbuat~~a~i~: 
~i:m~~tgog~~~ç~n~~a~I~:aâõn~~i~gr~~~C~~ararn a ~~g~~ 
•1iram-se trabalhadores sem partido eii birem vrgu os c~u-
pone corno s:Imbolo da sua ligação com o Partido. 
A experiencia ffiostra que ,ao contrário do que pensam· a..._o;uns ~a.-

~~~a~;~éj~~s~~~i!~a~epa~il~a~a~~~~~~ 6o~u!~~isF~~ã~~;e!~~~as 
que para 1sso sao procuradas. 
Para eliminar s.s deficiências atrás :;:_pontadas, que e;n parte a:J-

senta.m na subestimação do papel de vanguarda dO: Fã~ilo e Cas s~ 
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1 n(-ces3idatlr.fl ~inanoeirau 1 ;:-ara le~~Z' pe;r diant-l r.s t::~.refas his-t~ . ..:i-· 
1 cas que ('I Pantid" t<'m JIEI a. fl·ente:. impÔg-se un erandtl eE>f"ot'f' d-· r\ ;~~~~ tg: ~~m~~~~i~a e ngr~:~~;~?f~;[~:imn~~2~~~~I~ : r~.pidamen e 41' 
1?-Que erJ "!,~das as organiz:..çÕeato sector seja aberta uma aJnl'lla. 

diaoussaot:co>'~ todos os milit -t::es,Eimpa.tizantes e ami6oe: d o 
Partido.súbr(• o problF":.:ta dos dos,na base dest!l ci:-c.ular e 
do arti,:;-0' d e 1'(• .!Jilita.nta.:· n?'C 71,110 Partido pre c i s a d::: CAnte--
nas da 1"':</-tost11 

2Q-Que todos os camaradas e ai:nÉ-a.tizantes regularizam ra.Eidament9 
o pa.gamentv •les sua-s cotizaçctes,imprensa e contribuiço~s ex-
tr!'.ordini!.riv.s. 

Que ssja· visto com cada. cama:t:hda e simpatizante ã possibilida-
de  de ~_,u,mentarem a~~ suas cont:ri buiçÕes nonnais e a Cl'ia.çã~ de 
rubricas l'egulareo pa.ra o 11Air~ntal 11 ,na base de contribuiçee~;~ 

9!;traordil<<1X'ias,ficn.nlit~,c-ada camarada,responsavel pela cria-· 
çao,à sua. volta,dum srupo de ~igos do 11 Avarr~.et 11 c om uma rubri-
ca pr~pfin. 

Que cada orcl"anizo.ção se lance
1 
audaciosamente na criação "de uma 

iniciativa de ":llaS~..,as de acordo com as possibilidade.3 particu ..... 
lares dr.isteutes -.~m cada !!:ect~~ r o'!-loca l de "trabal.bo

1
_c•Jmprindo 

a....m_~a..rle ord.~~~.Wlfl-~ organizacnq~.!l. 
~ .Rf-~l'i_ê; inJ..ci?lli..ê: ~ .!!!~! 

Que cadt1. orgemi~ação procure corresponder aos objectivos do 
Partido ao lançar a presente emissão de coupona,apro:r-.J.mando-
-se audaciosamente das massas E> pedindo-lhe o seu o.uxilio pc..-
ra o Particlo,depois de cada camarada. e sim:t>atizante tE:rant e-
les pr6prios faito um esforço :p.;"'l.ra ficar com os coupons col:'-
l'E'IBportd~,=~nte ;:; às suas reais possibilidades! 

Na medidet em que todos os militil.ntes,simpatizantes e amigo~:; do 
Partido compr.eendam que par&. ro:<alizar as anormee tarefas que o 
Partido tem pela :frente são n ecosssárias centa:nas de contos '-' que 
compreendam q~e este dinheiro t&rá de vir da. sua con.tribuição e 
da. oontri buiçao das massas; na medida em que todos derem proYti.S 
de iniciativa e de auddcia; na. me~.ida am que os militantos d0~ 

~~e;~~~d~e s:~f!fo t~~:d:~~!!i~i~0~:a a;u~:P~~~~!!d~l~~:-~=~e!;~ 
rão alcançadas no caminho da lu.ta pela Paz,pelo Pão,pela Democra-
cia e pelo derrubamento do fascismo! 

J 11lho de 1954 
• O Co;aitê Local de Lieboa do 
ranu.. eo.imin& Port~~g11&s 


