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O. no'.sai.r camara jaj erlirin." u. -.u viil..1:. a..uj a esta reuniâo
de hcje, -uê nào estàva rcvisto Fér reolrzada ,.or im eÍr. t..rr:L neflhuma. e
êu não mê escusei a vi!, o.as J3 Lemo.., ,rouco têr':i o para êrlaardar algulltas quFg
t6é§ relaclonadas cón as nossas tarefas nos sindicatos'

Das intelvênsões dos nossos camarâdas anteri( ries e da parte acti
va que totnaran na discussão dos Relat6lios aprêsentados, deduz-se que ape-
nas una pequêna mincria dos nossos câmetaalas; centrada funda$entalmente à
nos TtP ê dos Bancários tomam uma atitude excePcionâlmente activa nisto. E
quanto ao resto toharn uma atitude de expêctat.tva. DaÍ se conclui logo que
a experiência sindical do resto alos caÍnaladas é pequena. E que essa expe -
riênàia lode s.rr pcquên:l por duas razões, ou porquÀ cles nãó dão importân-
cia ao trabalho sindical do Partido, ou porquê não tiverem temPo dc apren-'
der, mêsÍno dando importância. Em qualquer alos casos o !-41ânço é dê-que 3s-
camos rnui&o màI pre:Jiraclo3 parr dêsgncad-:r um gritnC, ltfque êo nivêI ato
trabalno sindical. se istô é assim numâ zon,1 como 3 a zona Karl {arx, onde
o nos:io tra]ralho esta nais 'r(lirnt.rdo :1.:lEe 1sj)êcto, podem ver já qual é-o
balanço que se pode fazer da actividede do !artidD no conjunto do-territo
rio niciõna1. E-n,-uanto Jsta: iujufic!ôncias não forcm :;uperaclas, é muLto
difÍcil que o nosso Parti.alo je ligue intim:fleilt- às massas. Porque o traba
thó sin<lical é o ponto de e-,oio pàra a ligação do Partido às rnaesas, corno
não :rá outro. E se ê1e falha !!êg3e pontc, podenos t;r muitas, colrectas e
boas ênálises politicaJ, podemos traçar sbmprê o rumo êxacto, mas falta -
-nos a viola, áinda que tànhamos as únhas. Ôuando a classe operária Precj.-
sar ale avanÇar sob uma direcção po1Ítica como 6 a nossa,não avançai quanalo
a classe opàrária quiser travar combates não os trava ou então tiava-os
sob dÍrecçães incoirectas. A classe opcrária cira rs suas conclusõcs, vê
que fot pàr um caminho erraalo, mas nuirca vên pefc nosso caminho. rsso aleve
_se ao facto que nós nunca pensároos suficientemente e lnaduramente sobre es
te problema oigânico vital:'como 6 que o Partido se liga ãs massas? Que ti
Po ale extruturas se deve cria! para que um Partldo faça incutir no seio ,l'
das roassas a po1Ítica que dêfj.ne? Se não virmos que o trabalho sindical e
outro tipo de trabalho de nassas, rnas fundamentàlncnte o trabalho sindicalt
é a chave dessa tigação anpla df polÍtica geral do Partido às amplas mas-
sas, não conseguÍmo5 avanÇar Íluito. E nessç ajpi]cto ajt,lmos atrasados e
tamlém a zona :.rrl .tarx eÉtá atrasada.

os nossos cama!âalas, duna forma geral,adoptan peLo silêncio na
dlscussão aieste as§unto, Este é utn es§unto que, quêr o§ carnaraalas queira$
quer não, está a apaixonar a classe operária portuguêsa.

TODO O PROLETÀRIADO ESTÁ MOBILIZÀDO À VOLTA DESTA OUESTÃO, PÀRTICULÀRMENTB
DÀ OUESTÃO DO CONGRESSO. MÀS DENTRO DO NOSSO PÀRTIDO ÀINDA NÀO ESTA.MOS MO-
BILIZADOS. TODO O TRÀBAIHÀDOF SE PÔS EÀÍ MÀRCHA, COMPREENDENDO A I!"TPORTÃN -
CIA QUE ESÍE CONGRESSO TÊM. UÀS O NOSSO PARTIDO ÀTNDA NÃO 5E PÔ5 EM MARCHA

os nos.jo. cdnaradas man!ém c sllêncio. Existe unê tragôdia,aliás
belis.jlma, dum escritor in91ôs" que se alesencadeia por vlrtude de r]ma lldaa
heioinas, uma senhora chaaada cordél1a, não ser capaz de falar no momento
exacto - é urna tragédia que sê chama o Rei Li- e que se tivesse falado no
momento exacto tarvez t.ivess; ".riiiao """u Eraqéáir. irssim está a aconte.j:-
cêl: com o nosso trabal:ro nos Sinalicatos. Às CoidSlias são dcmais. E se não
su?êrarmo,i êss3 insuficLência, o llosso tra5a1 !o sinCical vai sofrer gfaEes
der1rôtas -

Gostarla de levantar, depoi-s cesta introdução talvez demaslado
Ionga, o pEoblena base que está na origem dos sin,licatos e .lo trabalho sin
oLca_L.
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Os ope.ários e outlos trabalhadoresi coÍno outro dia aqul foi re

ferld.o e os camaradas dum modo 9era1 creio que já sabem porque estudarErm
êsse assunto, têm uma única Ínercadoria para vender quê é a sua fo!çâ de
traDaLho. E essa mercadoria t)n urn valor, valor quê ê diterninado de acor
do con as lels que indicam qual ê o valor dc qualquer mclcadoria - a lej.-
que explica qual é o valor dum par dê sapatos ê a mesma lei que explica
qual á o valor da força de txabalho dum trabalhado!. Essa lei expli.ca que
o valo! ala forÇa de t-iabalho Cun tlabalhador é lgua} à quantidadê dê valor
necessárlo parà o produzir, manter e reproaluzir, co*o,rritro dia tanbén fat
leferido. simplesmente urn va1or, para nedir,-se, ten ale cotnparar-sê coÍn ou-
tros valoles. o aquilo que o operário vende - a sua força de trabalho -
por um certo valor, exprimê*se er0 môec1as, em dj.nheiro, E chama-se a j.sso o
preço do valor quê ê a força dê traDalho, ou seja o salário.

o salário ê o preco, ultr preco quê tem po! trás de si unr valor. E
os trabalhadorês, tendo üma'fdrça jc t'raa'a]hc <ie'que são proprietár1os, el
tram eIn competlção e concorrência uns com os outr?s - coisa que também n65
náo cgmpreendemos nuites vezes. Cada operário está em concorrência corn o
seu camarada, está êm conpetição corn o seu canalada a respeito da sua f,or-
ga de trabalho e da maneira dc o veoCer, Isto é uma di,visão no seic das
nassas. Sem essa CivLsão imposta peLal Ieis da sociêdade capitalista não
havia sêquer o s.istema do as6.1ariado.

Para superar -stas divisões, una vez quc J que unê os lrabalhado
res nc seu conjunlo ê nais importante que as afvlsões, é que os operários-
acabaram por criar um certc númcro de órgãos - a que vleram a chaaar sindi
catos _ peLos quals el"ês aprescntarn uma frente única contra o comprador dã
sua força dê t;abalho, istô ã, contra o pat!ão. Mas as Jivisões entre os
trabalha,lores não deixam áe erlstir. À solidariedaCe entre el.es ê grande,
2orque estão todos na nesma ;ituação <le só terern una nercadoria que ê a fe
ça Ce trabalhô e nais nenhuma ê ife terem que a ven,fer para subsj.sti!, cssa
solidarleaade ê tuao, ê a essência, na8 dentro deles há divisões. Ouando
os camaraalas vãc preparar um contra .tc CoLectivo de Trabalho, vêem essas
divisões a tudo cr custo: vêeÍr, portanto, a divisãô que existe êntre o a[Én
diz, digar0os assim, e o Eegundo oficial; entre o segundo oficlal e o prl -
meiro ofj-cial; êntre o que produz um.: qualidadê de trabalho e outro que
produz outxa qualidade de trabalho. E36as dtvisões existem. E ê preclso en-
contrar a forna de unir todos essês trabaLhadores que tên essa mercadoria
para vender. e aão é fácj.l encontrar essa unidade.

outlo dia eu dj-sse aqui. e parece que lanceÍ uma confusãc enorme
nos espÍritos, que url1 contrato colectivo dê Trabâ1ho á un programa de unL-
dadet prineirc que tudo êntre os operários; e depois êntre oe operários e
outras camadas de classe, naneadalnente a pequena burguesi.a e ató às vezes
certas camadas da nêdta burguesia. tlas não disse, nen queriê dizer,que erê
un programâ de unldade entre os operárlos e os patrõês dele§, entre os tra
baLhadores e os seus patrões. Não. Evj,dente que não é. Nesse aspecto, o oc;
trato colectivô de TiabaLho, é a expressão jurÍaica ,tuma relação de'forçãs
de classe, duma luta,lê classes? dum lado os tlabalhadores e doutro os pa-
trões. E consoante é a força dos dois bLocos - os operários e os trabalha-
dores dun lado e os patrõeó Co outro -, consoante essas forças se equili -
brem, asslm sai o Contrato Colectivo de Tr.1balho. sê se equilibrar a favor
dos operários, sai a favo! dos opêráxios, se se equilibrar a favor dos pa-
trõês, sai a favor dos patrões. f um Cont.rato Culectivo de Trabal io, sendo
a expressão durna relação ce forças de classe6, não quer dizer que isso fi-
cou deflnido de uma vêz para sernple,

o contrato em si, 6 urn ponto de partida, nas não ê mais naia. Na
apl1cação alo contrâto, tambén tudo depende da correlação de forças entre
os traÉalhadoles e os patrões. Nós podemos chêgar a acordo con os patrões
acerca dum contrato Colectivo de Írabalho. Élês àssinam e nós asslnamos. o
acordo ê resultante des nossas forÇas respectivas" a dos trabalhadoles e a
dos patrões. Mas quando o vamos apiicar, I^g-r no mês sequinte, a apl-icaçáo
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cstâ dependentc dc_quc a mesme corrciaçãJ -e irrçfs se tnantêm. porque searEerou, se o patrao adquiriu uma forçá no mês pàsterior que não tinha nomes anterior, o. nosso Contrato cclectivo de TraÀalho. apeiar de ."t"i-""_crlto, assinado e aprovado pelo Minlsrérlo, não çatc'n:'tá. É àpiiãáãó --contra os lnteresses dos trabalha.fores. , Se no mês seguinte por_ venturaos tlabalhaCorês têm mais força, tarrbém a rpliccçiÍ É air"rà"t- ãiq"lio._ue se definir. Dêvemos ver c Côntrat.) Colêàtivo-lê Trabalho ,rão cirouma.coisa dêfinitiva, mas cono un polto de chegaüa e um-outro ponôo departida. Uma coisa permanentementê móveI aa suá aplicaçao.
OS S]NDICAIOS FORAM UMA GFÀNDE CONOUISTÀ DÀ CLASSE OPERÃRIA E CONTINUÀMA SER O ORGÃO FUNDAMENTAI, DÀ CLASSE OPERÁRIA NA REVOLUCÃO.

úas os Sinôlcatos também evoluiram no ilecurso dos tempos.euando eles começaram a a.)arecer, tinham o a.,oio duma p"rt. _uq"o"i'ã.s----massas. E foi preÇi.c uma gran.ie pro..raganda, ,ara i'mpor às 
-Sindj.caôos

a tolas 1s mass,rs. NJ nrssc ieÍs.;urqiiam tamüém uma'série de Sindiea-
:::,.?:_:iil1"iros los saparãiros, dõs ÀtfaLarês, erc. Faro deste6 por-que roratn ctos que comeÇàrêlr a apârece! no nosso pals"

Mas a partir úê certa altura, a burgucsia lutou Ccsalnada-mentê contra a organização sinllcal dos operáiios. l,{as.s.perários ti-veram lorça para impo-los. Entáô a burguesir começou a pensâr àomo transfomar este órsão, que era órsão dâ lu[a de mu."ui ]oi ãfãiãiiããl-.ã.ã--=transformar_este 
- 
órgão da nevólução num_6rgão 1i pró,.!ia burguesia. ecomeçou entao a legisIàção, a ]egalização do,, Sin.licátos, as-quais sãouma clnquista dos trabal.raCcrês, .)o!. ú Laao, e por cutrô tartó tam-Oémuma tênfêtlva da burguesia Ce rnetê-làs na oldeni áe meter a própriacontratação colecliva na orden..a reivlndicação na ordem. Surge'entãoo Estado, cono aparentêmente acima das classês, a impor aos trabalha_dores'uma.certa legalida.:le burguesa. E a burguásia -àrrorpa os diri -gentes üos Sindlcatos e à certa altura transiorrna e§ses Sindicatos enautônticos órgãos do aparêl"ho ,lê Estado fa U"rã"à"iãl

Os SinCicàtor -lue e*-Lstelí, ror exêmplo, eln FranÇa, controlados pelos revisÍonistfs, sãc Sind.icôtos quc não têm nat. à rer .o^ oãoperarLos. Sao sindicatos do Àparelho de Estado do capital. Servem para controlar as forças:os operários, metê-Ios ali Cêntro - uns aneà=lnos - e obriga-los a rêivíndicar c accit1r a s:ti.sfacão das rêivl.nCicaçóes, na mêalida êm que o capjr-fl as ênt-enúe saLisfa;er. ur" B.ã;À.;.tanto,_para dêspolêtâ! a rcvolta, um órgão para Jesmobiliz". u.-foÉã.1
um orgao par dividÍr cs t.ràbaIhâdores, um ór9ão pira inpor a CitaJurado capilal, contrarLamênte àquito para qr.,u eÍ"s lurqiram; contribuirpara abater a ditadurê do capital. Estê situàção existiu no nosso paÍsnesta segunda fase*Ca épocâ Jo fascismo. Os sínCicatos alquiriram ês_se ca!ácter de órgão t1a pr6pria burguesla.

aqui_surgiu o problsna da tácEica que os operários dêvêÍnadoptar em relação aos SinC-icatos. Se as macsaá estão ;cs sinálcatos,sê as na-isas, ainda que iludldas apoiam o SinCicato, râesmo alcssJs Sindicatos burgueses, setia absolutarnente errêCo que os marxi stas- leninfstas abandonassem os trabalhàdo.res a essa .lirêc;ão dos Sj-ndicatos. De-;
vem lutar dentlo dos Sinaicatos, mesmo reaccioiárÍos, coÍtro forma deconquistarem as nassâs, ainda quê, por vezes, seja necessário lmpo! aolado do Sindicato reaccLonárÍo lega1 um sinCicatõ, uma êstrutura sin-dical llêga} e trabalhar, por vezes, rlas duas s imultaneamenEe.

I§so aconteceu Do nosso paÍs e aconteceu nun certo nümero deoutros paisês.
Os Sincicatos gue foram sendô cria<los e quê sê transformaram

agora com o 25 dê Novenbro (transfornam-sê.porque aê massas acorreran
em grande,quantidade aos Sindieatos) obtiveram êo nosso partido uma dêtlniçao táctica que os camaraCas já conhecem. O nosso p.lrtidô Jisse gule
devemos participar nos Slndicatos; activamente. descle a base ao topoj



e não devenos nunca êbandoná-Ios. Mas a nossa pcLÍtica tambén não fol
completanente compreendlda, nen suf icienternente telvêz explloaôa aos
nossos camaradas, para gue mobillzasse as fileilas alo nosso Partldo.E
perdenos illtenso teÍnpo cõm esse trabafho de mobilização das nossas fi-
Leiras para os Sindj.catos.

O TRABÀTEO SINDICAT DEVE SER COMPREENDIDO IIÀ SUA IMPORÍÂNCIÀ E NOS

SEUS IJI}''ITES. AOUI FAÍJOU-SE POUCO DOS IJII"IITES DO TRABÀLHO SINDICÀT'
QUANDO OS SINDICATOS ÀTINGIRÀM UMÀ FASE DE GRÀNDE DESENVOLVIMSNTO ,
APÀRECEU LOGO U}4À LUTÀ ENTRE, OS MÀRXISTÀS-LENINISTÀS E AS CORRENIES
OPORTUNISTAS. UMÀ LUTÀ ACERCA DE SÀBER COI,IO FAZER O TRÀBALHO DO SIN-
DICATC.

os anarco-sindica listas. ou,duma forma nais geral, os eca-
nomicistas, vlam o sindicato como uÍra forna de luta económica. Diziaml
"os operârios tân apenas uma luta a Íazet | é vender, em ternos aceitá
veis, a sua forÇa de t!àb4lho e não têm aada gue se interessar Çom a
polÍtica". E o Sindicato passou a s€!, de acordo Çom esta linha dos o-
àortuni.stas, una forma de afastar os operãrios da PolÍtica. Essa 1i -
;ha é plejudiÇial. aos operár,igq e é .a linna que ainca híijê é dqminan-
te no novlmerto sindiqal.

Essa llnha hoje aPresentr-se Cumâ outra mânej.ra, mas é a nes
ma. É a gue diz: "os sindlcates sãô apolÍticns, os sindicatos sao a -
partidários", o que está é a fazer r.ii.r"t e"s. linha já antiàa que os
àarxistas Já coÍibatem desde que o marxlsno exlste, tênCente a desvlar
o operáriós da polÍtica e a confiná-Ic apenas à luta económica. ora
nós áevemos ter Úem presente que mesmo a luta económiôa dos trabálha-
dores não pode ser vitoriosa, -§e 

não tlver a orientá-la uma linha po-
litica intalranente Çorrecta, revoluciônária, marxi sta- Lenini sta. se
não, os trabalhadores podem relv-lnCicar a vida intelra, séculos e sé-
culos seguidos, mas nunca cónseguém sacudir c jugo da exPloraçaô.ro
limite dà trabaLho Bindi.cal- é precisamente essêrl o-sindlcato, ?or- si, '

não leva, nem ã conquista do puJcr, nem póe termo á exploraçao, Por--
qulr o SlndlcaEo tem gor função vendêr na. mJlhores-c('ndiçiês 'lo mêrcg
alo uma mercadoria que á a fcrça de trabalho. nas não póe en causa nêrn
a exlstência desse Ínercaalo, nãm a existência desse sistema, nem a exis
tência desse poder. Portanto, contj.nua!óo a lutar Centro Cos sindica-
tos sem ulna pãrspecli.va colrecta, nôs vamos levar a Çlasse operár1a a
lutas' económicas que estão plofundamente vencidas ã nascença.

Desde c mornent? em.ÍLle ô olerárr: parêcc ter a'tido uma vi-
tórla no canpo económica, essá vitórla é-Ihê tmediatanente âsôâinotêada
pela prôprla' burg'ues ia. Á burguesla tem várias manei-ras de escamotear
ãs vi.iór'ias econ6micas dos operários. tJma de1âs ê, como os ca§aradas
saben, o aumento dos preÇos das outras mêrcadorias, colocaôdo a mercê
aoiia'que é a forçâ aà tiaualno numa relcção inferior iquela que exiã
tia,

lluitas vezes os camaradas dizem ê a nosse propàganda tam-
bêm dlz que quando há um aullento de rendas de casa, o oPeràrio estâ-a
ser expLóradó; que,quando aumênta os géneros nas nercearias, o operà-l
rio eslá a ser óxpIõrado. Tudo uma quantidêdê de asneiras qge resuLta
da incompreensão ào que ô o marxi.srno e de não saber quais sao as leis
qoe o rele.. Se urn sãnhorió aumentar a lênca de casa áo operár1o de
i.ooo+oo-p.r. 4.ooo$oo, não está a roubar o o.,e!ário. Porquê o Preço
da renda de casa tem um valor, que é o que têrn as.casas .- urna máquina
para se habitar - e o operário tem que pagar durante ô tenpo de vLda
ã. c.s., por exemplo 40 anos, um quáarag6simo do val"or da casa, ano a
ano. g nãõ só um àuadragésÍno do valor Ca casa, como a quêntLdadê de
Clnheiro para ao iim Ce 40 anos deitar aquela casa abalxo e Íazet oru-
tra. TatnbãÍn é o operário que a paga, j.sto é, guem náo tem casâ e tra-
balha. Ele não está a loubar. Aumenlando o preço Ca renda da casa, o
briqa é o operárlo a dizer assim: "se aumentou o preçÔ dà renda da
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cí§a. entac r;.1r:.o !i.t iiúl:L !rrv3 (1: traDalho. çue! dizêr. iimvvat:-d3
ser precisc lcc cóntos pa.ê fabricàr , operário .: pô-lo a trabalhar .
a.Jora são p:eciscs 14O, porque eunentou as ren.las iê câsa; e então eu
já não pcsso vendêr a miíhà forçâ de tr:balho por dez escudos à hora
colio fêzj.a, rÂas pot _atorze escudos à hora, comr tênho Ce pâssâr a fa
zêÍ agora", il a -luti.lrra se trava nãc á progrianente umâ luta corn o sê
nhcrio/ con(.. q\reren cs o3ôrtunist-as (elllbora essa luta também deva ser
t!..vade) , ras á r,rna luia c,]m o -::atr'ão ao operãlio. E ó aí (ue a ginte
telit qua iii buscar, ,,orque estarlos a vêíCer 1i]e e âoisa fô!ça d€ traba
Lh) D,ir um irreç,1 infarior à,,uilc.1u.: ê1ô va1 r. E i:t:r acôntecê ccn a
rênáa J.-r ca3:r, ..ct!t:cê colir os sapatos r acontece com c vestuário' a-
qcnteco ccn tudo. Portan:o o )perário tem um conprador áa sua força
dê trâbalho ê ó contra ele que luta. É a ele, patrão. que terd que im-
pcr a ap:eciação, em termos correctcs, Co preço da sua força de traba
iir'). E êr,s.:3 iejs que Cêtexmj.nam o preço são impostas pelo próprio mer
calo "

fsio é mLritô :mportante, porque certog camaradas (ê os opor-
':rrristai s;o oj prj-ri.ei-Éos r l.ancar a confusão sobre istc) desviam a a
'-1i,;ãr Jr! o;reráii..= clo centro à.s srrts próprias lutas. E, desviando-
a t"Éen;ic doi op.::-árl-:s ro cer,tro das suãs próprlas Iutas; dão tenpo
aos pat:rões pala que e,i-cs, de facto, fiquem satisfeitos.

slr-rnhüa.csi que c3 caJnara,las agora, ao travar uma luta contra
ê calleÍitia - qr,.e á uma luta quê a gente dirige apenas para mobilizar
a.:t triaiisa5 Ce rine foiÍna en;)la e:nclusivê as mâis atrasadas, mas qlre sf,
bcmc-i cÍre ê ur:,a iu::a que está centlalizaia erradamentê - suponhamos
..,ue nóô faziarrcs eso^. i,rt:s s!ml-,!e, que passávamos a mobiLizar os o_
peraárre5. nãr para uri mclhgr sffárj.o -- um salário corregpondente ao
valc:- Cr s,ia fôiâê Ce t:_iba1hô--, nas sin pêra um abaixamento das rên
d.i.s cle .ês.r. C .ápita].1.it fica'.ê salisfej.lÍásimo. Diria: "isto estã
e cômbetcr r'.cutro iadô. PDr aqui não há problema nenhum. Nós continua
no.) !ruil;a-' be:n, CDntinue!: â expiorar, porque eu sôu quem vende o cinen
to Jar:ô fa:êr as casar. Estotl a veDCei o cimento poi um pr"Ço altÍssf
rro ã cutro in3-i.r'a:drc qu,: vê que têÍr as casas para'vender'. E'ele não -
po.lc Ía?er: u p:je?o xa:.; caj.xc e cu, como capi tal ista-empresário es-
:o'-l-a e-ltale:, e'.i-i ln iori,ê n i:e , a dri-r-erença que há entre o quê o que o o
peririo paga êô gci.rlo:i9 ê c quc err. náô pago ac rperáric".

É assln q'.re êsi.e sistems d ê'./ê sêr dlscutl.lo. porque se não se
cer.t:a na b..se de -,r.r cônhecimênro profunCo e cientÍficã clás relações
entre o;; opa::á!'i.,s i.la verda Ca sua força dê trabalho, o nossô traba--
lho s:Lr-.d:ca-r- é ê?r!]et,r$ent-e às cegas. D, côÍnc isto se trata de reuni
ôes epr q::.droe , qüe sê) ls loss?s quadros mais avanÇados, eu julgo -
qtr":"iõv', a,nos pc3de: .) tLmf\J sá il Jiscil:ir aquilo quo .)s camaradas cha
r'.ê-'r. "as q\'-csLõ.j êra-ii:ês", mas a Jiscutir estas questões prât.icas qüe
ã ccn5ec,i:- o fj":jD J3 p.-'Ática, isto 6, conô;) quj'a gênte vai actuar.

3e nio cJirseruirros enr:êr1dér a nossa acção, a nossa acção é
cê?a. À genti, faz r:.,rltcs bons contratos colectivoE Ce trabalho, nas 60
Íios \rerrcid.aê. À grente :az mui.to troas propostas pare o Congresso. mas
e.-1:c ;:r)rci'las ta:rbín nã.: têm - apoio dc todi a gente. Porquê? Por-
qLr) a nosga ccipi:ee.rião dos fenónenos é unra conpreensão limitada. E,
enSo:!:a hojê não seja um dia, ccÍro eú estava convenci'fô que Cevia ser,
paaar rlj-9coiLr .J3nvosco êstas qrlêsf-ões a fundo, não querLa deixar,le
cha{.a}: a t:nção para a €xistência destes problêmf,s. Ouando for oportu
nc, então dJ-scutimc-los ni.is aprof uniladamente.

O IRÀBÀÍ,i]O SÍ}iDICAL Tii.í IJSTES LI]{fTDS ! O L]!iITE DE OUE, SÕ POR SI,
Ni,'t COTiSE;UE PÀ5sLR D§ u,!,Lr, ACTMDÀDE REFORMIS!À. MÀS TEM UMA IMPOR-
Tfu.ICIA i'IiJ,.T'!O GR,\NDE: É ÇUB PEF.I'4ITE UNIR À CLASSB OPERÁRIA COMO CIASSE,
os 1'P-13ÀLHÀnOREJ r.io SEU COI;JUNTO, PEEi'lrTE DISCIPLII{Á-LOS, ?ERMTTE FÀ-
zrlt'LHES COI1PREEIiDER À I,r'ECESSÍDADE DE Ul'tA DIRLCÇÃO ÚNICÍ1, PERMITE
TRA].ISF"rVI!.LCS ,]iui{ EYíRC]TO DE LU!À - E É AQUI OUE RESIDE À IMPORTÂN-
crÀ,
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Por exemplo. o Contrato lâ SATA. Onde es!á a inpoltância do
Contrato da SÀfÀ? Est.á em que se íleu aos trabalhadores da SÀÍA um me-
Lhor salárlÕr melhores condiÇões ce trabalho e de viCã? Isso ó ainda
importante, mas a menor de todas pera nós marxistâs- Ienlnistas . A me-
nor, porquc lcntro.lc a19um tcnpo essas !êivin.licaç5es, seja por uma
forma indirecta, isto é. pela actuação c'las leLs d) capitaLisnc, seja
por uma forna directa, isto ó, por luta Jos patrõês iirectanente so-
bre os txabalhadores, são escamoteadas. E tem que se fabricar un novo
Contrato. E tambén menor aina:a porque os trabal _!idôrei, Lrna vez :iatls
feitos com essa vltóri.a, sê â sua perspectlva não for correcta, acabam
por não conllnuar a luta para out-ras frentes. E e vitória econónlca pg
Cle 6er uma (le srnobi Ii z ação da i.uta polÍtica que n prolêtâriado ten que-
travar. Mas o importante, sin, o quê agora nos pernitiu gonduzi! toda
esga massa de trabalhadores sob lxna dilecção única, fazer-lhes confiar
na direcção, fazer-Ihes confiar na unidade, na solLdariedade de Lnte-
resseE e permitlr agora dizer-lhes como eLes têm de avançar para novas
fornas dê luta. Explicar-lhes, fazer-Ihes propaganda e unir o seçtor
de actividade, corno é o caso dos trabalhadores dâ SATÀ, a outrcs secto
res de activl,lade. E não ficar-se apenas peLe vltória inediatamente ol
btidâ. Isso é o mais importante que existe na luta dos Sindicatog: á
permitl! aos operários, aos trabalhadores, compreenderem isto.

No sector que dirigeÍn, o! cameladas já ccrnpreenCem isto. Di-
zem que qompreendem. Mas é pieciso ver que os quase sete milhões de
trabalhadores portugueses (embora não estejarE toJ'Js sindicalizados) ,
dê uma ou de outras categorias, a imensa mâioria, mais.ie 9Ot, não co4
preende lsto. Não compreànde, porque cs comunistas não se organlzaranl
não lhes explicarami porque a sua consciência não cooseguiu elevâr-se
ainda o suficiênte para compreenCerem. uas não compreendem. E âqui é
que está a l-nportânciê do trabaLho sinCical: permite que tôdo e qual-
quer trabalhador, pêIc siÍnples facto de ser trabalhadcr, gsleja orgaDl
zado. Enquanto que, para qànduzix um trabalho polittco, jâ ô preciso -
que a sua consciência tenha um certo nÍvel de alesenvolvimento. lsto é,
tenha rlltla êq)eriência acumulaila.
ESTAS DUÃS DIFERENÇAS DE NÍVEL . A ÀMPÍJÀ BÀSE DE },AS§AS, DESDE OS ELE.
MENTOS r,{ÀIS RECUADOS ÀOS ELEI..TENTOS MÂIS AVANÇÀDOS QUE ESTÀO NOS SINDr-
CÀÍOS . Ê À NOSSÀ POSSIEILIDADE DE VIR À DIRIGIR À C'JASSE OPER.Á,RIA CO-
MO UM ExÉRcITo ÚNICO. ÀÍ EsTÃ A SUA IMPORTÂNCIÀ. i.I.TIS A SUA II4PORTÃNCIÀ
EXrGE QUE A DrRECÇÂO pOLÍTrCÀ DOS STNDTCÀTOS SEJÀ UMA DrRECÇÂO POLÍTr-
CÀ CORRECTA.

Se estlverem os aristocratas do proletariado, se estiverrpor
tanto, a base soÇia1 dos revisionistas, o oportunisno,a dirigi! os
Sindtcêtos. nós não conseguimos passar'dessa pxüneira êtaPa, já mais
que ultlapassada. alo movimento sindical. Só conseguiremos ultrapassa!
esta prlmàlra êtapa, se a direcção dos Sildicatos fo! correcta.

E nós, como marxistas- Leninlstas , não devenos te$er dizer ao
proletariado que dentro d.s SinJicatos tem dc hlver ?olÍtica' Os sln-
àicatos não sáo a-polÍtlcos. os s.indicâtos são politicos, tsto ê, aPli
cam, num canpo paralcula! da luta, a potÍtlca do prolêtariado. E a po-
IÍtj,ca do proletariado 5 uma únlca -iuê se lesume ouma ,alavra §imples:
pôr termo ão sistcna de exploração, de escravidão assalâriada. Êst po
lÍtica tem quê ser prosseguidâ dcntro dos sindj.câtos.

Para apllcar esta politlca, temos que travar então um cclnba-
te entle oE oporlunistas que dizêm que sê-Pode ir 9or rm ca[linho rêfor
nlsta para chãgar a acabai com a esórav:.aãã assalaliada, e-os revolucf
onárioi que diiem qr-re não; que ó prêcisô-tomtr o pôdcr ?olÍtlco, como
primeira meta para acabar com a esÇravidáo assalariada. E temos que d19
Autir i6to denlro dos sindicatos. Nãc há nada quê nos impeça dê dlscu--
tir istc dentro dos sindicatos. por una forha ou por outro, tenos quê
o discutir. E temos quê pêrguntar aos cPeráriôs c.mo é 1ue eles pensan
que o seu sindicato var lerítr de al-avairca )a!a tomêr ô poder PolÍtlco'
E,ao ,erguntamoi isto estahos isto éêstamos a definir o objectivo
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central alos Slndlcatos: quê papel eles desêmpênham cono órgãos Para a
tomada do poder. E tero quê ser apontada essa taxefa ao§ Sindicalos,sob
pena dê guegsê sindlcàto não nos serve. fsto ê utna poIÍtica lntelra-
nentê coEecta.

os slndicatoE tão pouco são apartidários ' E só num sentldo é
que nós aÇej.tamos cefender o apartidarlsrnc nos sinCicatos. Quer dizers
para pertencer a utn Sindicato não é preclso pêrtencer a um dado pârti-
do. Nesse sentido, ôs sincicatcs são âpartl.lários, Isto é, para Perten
cer a um Slndlcatc, para ser membro dê un Siní1icatc, nao ê prêciso 3er
do P"C"P, como não é pr.rciso jer dc MilPP. Nessc §êntiii, há apartida-
rismo nos slndicatos. QuâIquer eLêmcnto alas massas pode, em Ígualdade
de Cireitos coÍn toilos os oulros que tê:n partido, qualquer elemento das
massas sem partido pode fazer partê do Sindicato, da base ao topo exêr
cer a d.lrecção. E aqui há um apartÍdarism). I.las nôs, marxistas-lenínls
tas, não pelmitiremcs íunca quê esse apartidarisno seja transformaalo
em polÍtica do sindicato, isto é, que o sinClcato não teÍn que seguir
poLÍtica de nenhum partldo. rsso ê fa1so.

O SINDICATO TEM QUE SEGUIR A POLÍTICA DO PArasIDO QUE FOR RE-
VOLUCIONÁRIO. TEM QUE SEGUIR À POL1TICÀ OUE TNTERESSÀ ÀO CONJÚNTO DOS
OPERÁRIOS E QUE LEVA Ã LIBERTÀçÃO DO OPERÁRIO DÀ ESCÊAVIDÃO ÀSSÀÍ,ÀRI-
ÃDA E Ã TO},ÍADÀ DO PODER.

E não pode seguir ôutra potÍtica senão êsta. se esta PolÍtl-
ca no Àosso pais'acaso á a porÍt:.cà do MRPP, então ôs sindicato; tên
quê começar a aplende! que têrn que scauir essa polÍtica" por ser do
MRPP, Mas nós não devenos ceder, qomo ccrtôs caÍnaradàs cêdem. quanlo a
nim errailamcntc, nêsta ,:ucstão.

É claro: nós não vanos irara dentlo do sindicato dizer,"o sin
dicàto deve seguÍr_a Êotitica rto itnpp, o SinCicatc deve ter a rninha põ
tÍtica que é a potÍtiêa do Deu Partj"do". uão é j.sso. Nós varnos é per-
suadir ás aunpla-s massas ce que a polÍtica que thes convê&, enquanto
trabalhadoreÀ, é aquela que 'nós .làfinlmcs. -E não é ;:reciso gue as nas-
§as sejam marxistas-lêninistas, Dêm é preciso quê as massas tenharn um
conhecirnento profundo da polÍtlca <lo nósso Parai,ilo. Dias precisam é de
saber quaL é a sqa po1Ítiqa.

Dentro dc sindicato, a politica e os Partiaos devem ser con-
siderados apoios fundamentais do ;lovi$ento sindical. sên isso-não há
tuta EinílicàI. Todos os deragogos que dizem que os Partlcos têm gue es
tar afastados Jo Sindicato e que os Sfndicatos sêo apartidarios, no
sentLdo dê que,a potítlca do MRPP não_p..]e ser a polÍtica que dirige.o
sindi.cato, estão contra a classe operária. Devem ser apontâdos como l-
nimigos da classê oierálla e ninguém devê dar tréguas a um oportunlsta
desse6.

se nós tivermos a coragetn ê o vlgor suficientes para-defen-
der isto junto dos trabalhadores, podê levax temiro, nas eles vao aca-
bar por defender os nossos pontos de vlst'a. se nós di.zeuos que os sln-
dicatôs são apartidários no sentido de que a po1Ítica de um partldo náo
pode ser aÍ defendida e prosseguida cornc polÍti.ca do Sindicato, er!a-
nos. Erranos, estamos a desmobilizar as massaa e a provocar a alerrota
total do movimento dcs operárlcs.

OUE POÍ.ÍTICÀ É QUE O SINDICÀTO TDI4 QUE SEGUIR, ENQUANÍO POLÍTICÀ DE

PARTÍDO?

Não é, evidentêmente, toala a polÍtica do nosso Partido que
un slndicato dêve aeguir. É a pc,lltica geral, a linha geral do nosso
Partido. A linha geráI no que respeita ãqueles trabalhadores. Nós nao
vamos ploprianentê para a direcÇão dutn sindicato, nem,fazer Propagan-
da do mariisÍro- leninismo enquanÉo tal, ncm vamos têflbén fâzer propa-
ganda do MRPP. enquanto l'ÍmÉ. o que n6s definimos é a rolÍtica do
MRPP .,ara aquele Sindicato "
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No caso, ,ro! exemplo dc,s Telefonistas ou quaLquer oulro. Etll

que é que conslste a talefa do nossc Partido dentro daquele SindlcBto?
EÍÍt Ínobillzar a Ínaioria das massas, tê-}as unidas e atlavés de un pro-
grarna. Esse programa, tanto económico como ;olÍtlco, se satlEfizer os
lnteresses da inensa naiolia das rnassas, deve uni-las. E se as uni!, é
o programa do nosso Parti.do, se peflnitir !!ansformar aquelê sindlcêto
num destacarnento avançado ia RevoLução, ê a po1Ítica dc nosso Partido.
se se lmpedir que os revlsionlstas e outroi o,)ortunistas tonen a direc
ção,las massas-Iá dentro, lsso ó a polltica do nosso PartidD. lías é -
claro que não tem que andar toclc o trabaLhador dos TLP com o 1Ívro do
canarada Mao Tsétunq na rnão. ELe pode ter outros Partidos. Pode te! to
dos os Partidas que qulser. Nós não soncs contra essê facto nem
perseguimos um trabal-hador dentro do sinClcato porque tem outro Parti-
Jo. Perseguimos é as ldeias crradês que os tEabalhaccres têm. Persegu!
uros é as idetas erradas Cos Partldos reaacionários. Mas nãô persegul-
mos nenhum trabalhador.

Eoje. quando se fala em sanednento ê desPedLnento deveno6 diq
tlngui.r (luas-cóiÁas: uma é o despeclimento, coisa qúe nó; não devemos -
cespedlr ninguêm. Isto é, dentro drm sindicato, dentro duma empresa,
os no,sos camaradai não devem despedir nenhun trabelhaCor em circuns-
tância algura, e outra coisa é c saneamento de ur colttra-revolucioná-
r1o, que não é urn despedimento. Esse contra-revolucionário, lnclusivê,
pode árranjar trabalhô noutro sÍtio. Ouer clzer, não ê um trabalhado!
gue a gênte tlrou da enp!êsa. Pôs-se fcrra da êmpresa um ínimigo_dos o-
perários - o que ó uma colsa Jifêrente. Não o despc-limos, E1e não es-
tá despeJido, Ele esLá êxpulEô - que é urna coisa cornpletamente dlE-
tinta. E sê não distlnguirmos estas duas colsas, istc é, se confundlr-
nos o saneamento - a execração le r]m iniÍrigo da classe operárla -, se
qonfundirnos isto com o dêspeJimento .lum trabalhaJor, estamos a cavar
a divisão êntre os operárlos, a.livlsão êntre 05 trabalhaiores, e quem
está a isolar-se sornos nós. ) DÀlas colsas con.rlêlamente oloostas.

Os elementos revlsionistàs ,f,a Textl1 Manuel Gonça1ves não fo-
ram despedidos. É falso. Pcram expulsos, porque são lnimiqos dos tral
balhaJoies, pcrque oão são traba t-halore., 

- p,-riqou são lacaios co Àratrão,
porque ganhavarn pelo patrão, isto é, pelos novos 2atrõcs e. portanto,
não tên naila que vêr com a nossa cLasse. Não são Cesrtredlíi.os cono tal.

ÀinCa assim, o próprio saneamentô desses inúl"vi.luos deve dei
xar.lhês uma oportunidade de que elês trabalhen nalgum 6ÍtÍo. serla
comclêtamêntê êrraco os camaracas iuloarêm ouê uma Jêci5ào de saneatnan
to ãesses indivÍduos, JeÍxanJr-os ã mísérra, isto é, sem lugar donde -
poder allmentar-se, tem o apolo dos trabrlhalores. Nã', tem. EsEão côm
plet.atnente enganados. A mai.orla dos trabalhadores levanta-se contra
Ísso. sê a c1ásse operária estivesse no poder, nós mandávamo-los para
as obras. Não hrvia problenâ nênhum. Ouer lizer, êram despeCldos e 1a.m

depois reeaucar-se pelo trabalho, coisa que eles, em 9era1, náo fazi-
aml uas como a clas-se operária não está no poce!, esse indj.vÍduo vive
nas condlÇões de qualquêr outro operárlo, iito é, tcm que vender a sua
força de irabalho. E não ieve ser imPeüiio .lc arran]a seu proprio
enrprego.

Estas questões são extremanente importantes !,orque, não sen
do lnteiranente éompreendidas, isolam-nos. Isolêm-nos .luma naneila ir
renêdiável .

E de resto qualquer c-.,eráric e os canâraCas que ê$tão aqu1,
..ue são opãráiiãÀ e tiala Í'-,a.lorã s , sabem que é assim qüe as nassas
pensan. sé as massas algum dia vlerem a leintegrar os rêvlsionistas
na TextLl l4anuel Gonçalves, podem ter a cetteza que é pela razão cle
que os revÍsionistas'vão tizãr que eles estão a norrer de fome. E nea-
se di.a elês cedem. Podên ter a certeza cliEso.

Nós devenos conduzir a luta po1Ítica duma fôrma 1ue, no fu-
!uro, não tenhinos que nos arrependêr Cos erros quê coÍnelemcs, as ve-
zes por desconhecimento das coisas.



O NOSSO TRÀJ]ÀLHO SINDICAL DEVE PREWR TODAS ÀS FORMÀS DS ÀCTUAçÂO I NÔS

TEMOS UUÀ POLÍTICA SINDICÀI BÀSTÀNTE BE!,1 DEFÍNIDÀ, ÀINDÀ OgE POR VEZES
NÃo A sÀ]BÀI"Os ExPREssAR DE U},,Â FORUÀ ExÀcTÀ.

O nosso Partido acha qrle a prLmeira tarefâ que un catnaradê
deve pratlcar, para mostrar quê cômpreendêu a PoIÍtica do nosso Partl-
do, ê slndlcalizar-se e sindicaLizêr os outros.

sê um camaraala nossô não está sind.icalizado" não goza dos dÍ
reitos integrais de menblo do Sindlêato, não percêbe a nossa J)o1Ítica
e escusa de aplicar o rêsto, porgue podê aPliaar tudo r0as-não aplicou
o essenclaL, -r 

tarnUérn i.sto áe- se-insórever- no sln.licat'l não ô urna tare
fâ i,ndiviJual.

o no§so tlabalhc PolÍtico sindlcal coneça por explj.car aos
trabalhadores porque ó que elês cevem ester lnscritos no slncicato. Una
tarefa lnteiráenie recúada, t)orlem chamar-rhe assim' uma tarefa refor-
mista, também ó verdadê que i, ccnsiJeralà J.jectivam:nte, ma§ uma ta-
refl quc tem .-uc se cumprir.

Os canaradas vejar ben cono esta tarefa reformista ilode ter
gEande êxito para o nosso Partid.o. É que, quando nobilizar una parte
áas massas Fara se inscreve!êm nos siniicâtos, Para se slndicalizarem,
os camaralas estão a criar já um conjunto de oIãncntos que estãc a a-
cêitar e vossà dirêcção e que âmanhã, nas grândês tutas ,:e classe gue
se travam, em partê, nos SlnCicatos, seguem o nos§.r ?aÍtií1o e nao se-
guen neÉhun outro Pârti.lo. Porque ccneçaran a ve! que os nossos canarq
ãas se inceressaran logo ?or elês, considêlando que era um grau cleva-
do ,1e.. consci.ência o trabalhâdôr corpreencer que preÇisa cum sindicato.
Portanto, a própria ,rro ,aganda .lo sin.iÍcatc, enquanto õrgão-rla classe
o.,erâria, 6ràào-aa návotuãã,), a inscrição n, sindicêto 3tó : uma tare-
fa p,IÍtica àe Parti.lo ui ccrresJon<]e à mais clem.'ntar das tarefas .1o.,
nolsos camaradas.

Há as lutas PLIas eleições dos oelêgados sinaicais, coisa de
que tambêm nós, multas vezes, nãó compreendenos a j'mportância. Un deLe
g'áa" iiniu.ur é ú qu"ar" opárãrlo. &àsmo não senclo ün comunista, é um-

dlrlgente dos opêrárlcs. E devê ser objecto. Por parte do nossÔ Parti-
do, áutn cuiCado escrupuloso, o nosso Pattj.4o vê e as zonas devem fazer
cursos e escolas especiai.s para esses delcgaCus sinficais. DeBêrcar_
-l,hê bem as funções'. Qual ê'a sua função déntro rla fábrica, no loca1
Ae trabalho e depois dentro do sinCicatô.

coma agente Je 1i9ação t1o sin(icato à r.furica e íla Fábrica ao
sindicato, esse Áomem desernieátra um pa;rê1 aosolutamente insubstituíve1.
E um CelegaCo sindical tem tôdas as possibiliCaaes dê exelcer um paPel
de Jirecção a todos os nÍveis dêntro ila sua ênlJreJa.

!44i5 tarCe, quanCo se trêta de tomar Ô:i Sindicat'rs e Ce ex_
pulsa! os oportunistas; é que nós nos esfôrçamos para então coÍrPreender
à fundo a iinportâncla dos nosscs delegados aindicals. É que, con os
aelegados sindicais, nós temos os sindicatos nas mãos. seltr ôs de1ê9a-
dos aincicais, podemog ter direcções slndi.caÍs, mas não temos cs s1n-
dlcatos.
À NOSSA Í'RÀGILIDADE NÀ DIRECCÂO DOS SINDICATOS, QUANDO NÃO NOS ÀPOIA}IOS
POR ESSES AGENTES POLÍTICOS óUE SÃO OS DELEGADOS SINDICÀIS, É TOTET,.

Se n6s oercenros ê fom)s expulsos .lo sinl1cato los Escritórl-
os, essa ê uma daê razões. Nãc é s6 éssa, mas essa é una 'ias razões.

se, no caso .los Bancários, nós não conseguimos resistir vl-
torioÉanente ao contra-alaque dos sociaListas, tamÉém essa á una das
razões. E temos conetldo erros ê eüos soble isso

se nõs quisermos preparar o congresso a.os sindicatos, pois
tencs que cunprir essa tarefa dâ inscliçáo Cos trabêIhadcres e dever0os
curn.:rir tambêm a tarefa la lute i,,êlos delegados sincicai.s.
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Àqui, quanto a delegados si]laicaÍs, há taÍbén várias coigas:
temos que rófô!çár ôs '-leIêga.:os onCe já 2s temos; têmcs que,susci.tar e
Iei.ções ou f?rmas ie escolha le dclcgaLos sinCicâis, on:ê nâo existe
nenhum; e teÍnos que tlavar llma luta Por substitulr os delega,.los slndl-
qais opoltunistai, quan,lc elês estão suficientemente desmascarados i\rn
to das nassas.

DO NIVEL DO DELEGADO SINDICAL, NÕS PASSA!}OS PÀRA A PROPÀGANDA DA NOSSÀ
por,trrca Ao NrvEt D.ê- EMPRESA i ra},tgÉla Ào NÍVEL Do sEcroR DÀ PRoDUÇÃo E

À TODOS OS NÍVEÍS.

Eá pouco. aqui, um canêrada Cos TLP - o cêmarada Jorge, sê
não me engano, foi o nome '1ue âqui se l-ndicou - L'i3fêni'eu que nos esta-
mos a fazãr bem o ncsEo trabalhc ao proculrrmcs cstabelece! eli3nças
coÍ! os Slndicatos ditos denocrático;, Çom Ôutros iecCores dênocraticoa
dentro dos Sind.icâtgs, ê que a fase actual, a etaPa actuel - dlz ele
- ê precisarnente esta. Não é tanto a da propaganda do Partido junto
dos Élncj.catos e junto das empresas, mas sim a 3a unidade das forças
deÍnccráticas.

Eu permLto-fle discorJar desta maneira dc ver, quê consldero
errada, porque na mlnha opiniãc são Cuas colsas distintas: a proFagan
da lo PaitiCo ê a tácticr do Partldo. são Juas colsas,llstintas. Nós
temos que faze! propagaoda da nossa polÍtlca e começamos a fazê-la meq
mo antós de pensãr Éequer ern congres'so dos siôdicatós. Isso á ab§olu--
tamente urgeite. Nós jevemos fazàr, enquanto Partido, uma propaganda
do que consj.delanos que é justo, cono projecto de funcionâmento do Con
gresso, corno'projecto de Estatutos 3os sindicatos, Çomo projecto de
Àeginento para o funcionamento i]o congresso. o nosso PartL.l'l deve ter,
enquanto Partido, \rlna paslção scbre isto.

A rninha opinião ê que qualquer operário devia sabêr, por vLr
tuale da nossa propaganda, c que ê que o nossô PartiJo defende para es.'
tas questõcs centrais: crqanizacão Io Congrrss_, RJgimcnto Co Ccngres-
so, jarticl-,ação no congré,so, óeclaração po1Ítica a lFrovâr P.10 con-
gresso, Prográma Reivi.ndicativo a aprovar tâmbém pelo congres§o. Tudo
isto os opeiárlôs devem saber e cevem dlzer: é dô MRPP. Isto Para e§-
clarecer êxactamente a luta e mostrar aos operários que linha é quê '

eles devem seguir.
o ope!álio não pode seguir uma ]inha, se não sabê ern gue á

que ela conslste. Não poile unir-se à vrlta üc um ,?rograma, se nao sêbe
em que 6 que ele consiÀte' E a nossa função ó definir es§e prograna,
essa li.nha.

se nos atrasamos nisso, vamos crlar conlições tais ên que a
unidade netn sêquer se pode estabelecer, ?orque o nosso aliado aieve sa-
ber também quais são oi ncssos objectivos rnáxi.mos e mÍnimos. E-quando
se alla con;osco, deve saber em qúe á que nós cedemos e o que-ê que
nós preservamos. Isso ó bom para ele, alia5o, e pala nós taÍnbém. Nao
há razão nênhuma Dara esccnJer isso.

O,, p"rr"o que nós estanos atrasados na propaganda- jYn!9 9a:
massas. junto dos trabalhadores. Es!âmos atrasado§ c.uantÔ a JefLnÍçao
do que é-que i)rêtendênro§ con .l côngresso. Isso estanÔs com:rletamente
atrãsados. AcÀo que a no:sa função é recuperar essê atraso, ao nêstllo
tempo que vamos f-azenco esse boir trabalho - na hinha ?Pinião é um bon
traLallio - que os nossos canaladas têm feito, quanto ã unlcade das
forças ce$ocráticas.

Àqui, quanto à unidade das forças democrátlcas pata o congres
so, Cevemos ter úma polltica consistente no seguinte: .a!imeiro., somcs
peia unidade; por outro lado. não nos deLxamos comer cÔm essa historÍa
da unida,fe.
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SOI'IOS PELA IJNIDADE, QUER DIZER: HÁ !'ORçAS DÊNTRQ DOS SINDICATOS QUE SÃO
AQTJELÀS OUD SE oPõEM À HEGEMONIÀ DOS SOCIAL.FASCÍSTAS. O SOCIAÍ,-FASCIS-
Mo Ê o pERrco pRrNcrpÀt PARA os oPERÁRros QUANTo Â DrREcçÃo Dos srNDircÀ
TÕS, E TEM QUE SER ABATIDO.

Para abatê-lo, ó preciso reunir toalas-as forç1s. E essas-for
ças susceptiveis de abêtêr os social-fascistas são as forças l3moc!átI-
ca5.

Dssas forças dernocrátlcas, eÍn 9--ral", estão organl"zadâs e ex-
primem-se por artiCós. Logo, o nos§o Pârtido tem dê fazer alianças com
esses Paltldos.

À alj.anca con esses Part1.1cs pode vêri.flcar-se: ou Partj'do
a Partirlo. lsto é.'o DêDartamcnto SinllcàI '.o I'IRPP € ):o PS, Por exem-
pLo, reunárn-sc através fe ,leleg.lJos c 'lefinem oma 1lo1Ítica unLtária quê
ãepois os quadros, compreen.Jenáo-a e aceitandc-a, ãpJ'ican (e é evldente
quó, quanaó nós vamos à um encontro cesses, t'emos que auscuLtaÍ a opini
áo dcJ nossos camaradas Dara saberm.Js o que á que varnos dlzer. Náo hou-
ve encontros desses uLtirnanente); e podá organizar-se, ílizia eu, alnca
essa unl.'iaale doutra maneira: a uniciaCe entre os PartlSos na Propria ba-
se. Àssim, o camarada do l,lRPP na fábrica x, por exênplo na Sorefane,es-
tabelece ele próprio, como responsávêl do Partido, contacto con urn tra-
balhaCor dc Pãrtldo socialista le e esta.relece um,)lano para extulsar
dali o6 social-fa:cistas. E não está com moias meCiSas. Estabelecemos
plano con ele. Esse plano tem-certamente a aprovação do Partido. desde
áue o plano não vendà os o.:erários' Não fâzenlo easas cedêncj.as, j.sto
ê, pernltj.nCo organizar os o-oerãrios, permitindô ganhar temPo para lra
var uma luta decisiva, esse i)Iano e correcto'

Mas tanbêm devemos teÍ plesente que essa unidaCe ao nÍvel
dos Particos tem um objectlvô. QuaI é esse objectivo?
O OB.]ECTIVO É OBTER A UNIDÀDE DE TODOS OS TRÀBÀI,HADORES ÍNDEPENDENTE-
MENTE DOS PÀRTIDOS.

Nõs quando fazenos a unidaife com o Partido sociallsta, não
estamos a consiierar .le naneira n€ lth.ma (á absolutanente errado, na
mlnha tnaneira dê ver, isso) que o Partido Socialitta ten 2 nllhoe.r de
votos no ]aÍs e que são delê.'Sêria um suicitio comileto, se un rnili-
tante comunista, ao faze! a unidade con o Partido §oclalj.stâ, ou cotÍl
um trabalhador do Paltido SociaListê, pattlsse Iogo dc prlniÍpio que
o mercado está dividido e que nós temos 36.000 votos e que o PS ten
2 nilhões de votos. Não senho..

Nôs, quando fazemos a unidaJe co$ o Partldo Sociallsta, é
porque sabenos ! a) O Partldo gocialistà inllu.rncia um s.lctor j-mPortan
-te dcs trabalhadores, b) o Partiiio Socidl"i.§tà É o rartido da Pequena
burquesia. como é que eu, tlRPP, vou rctirar à dtr:cção qq.Partilo So
ciaiista a sua bilsc rperária que não deve estar 1á. PoisPtL6rtecer que
êu tenha que Íne u.ir ão próprÍo sociàIlsta na fábrica, no sindicato,
para conséguir reti.rar-lire à base ogerária que ele ten. E é esse tam-
bêrn o nosso objectivo.

Portantc, temos qus tlavar uma Luta a dDis nÍveis: a da u_
ni.laúe, con o objectivo de exPulsa! os levislonistasr e de letirar
oa.a sob cireccao clos marxistãs-Ieninistas a base operária dos Parti-
ã;;-d;-"il-;áá Ãui*i"lãili"ni"islas. E tadcár a oulro tlpo de nÍvel'
É ouá nós estabelecemos a unidade Íntima, Ínas não estamos agarrado§ a
esia unidade sen ter em coDta as contradições cessa unidace ' E quais
são as contra.lições dessa unidâ'1ê?

É que o Partido socialista é o Partido 'fo Governo. já não
é só o partfaó-õo".i"ãn"t"r. o Parti.lo scciaLj.stà 6 o Governo' Qual
do o Governo, airavés do Pêrtidc socialista, faz urna aliança ccnnosco
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nos sinJicatoa - notem bêm' o quê eu e:jtou a Llizer que é dls coisas que
não ouvilam ainCa ê .;ue são capâzes de . chocar-vos - , quando o Governo,
atrav6s do ParÊldo Soclalista, f,az uma atiança com um elemento do I|RPP,
está a penaâr faze! una alianÇa entre os o?erãrios e o Governo, Se os ca-
maraCas não tlvêrem atenÇão a Ísto, veniêm os ci,erários. Portanto o quê ã
que nós devêmos fazer? À'aliança com o Partido 3ocialista, mas nãg a âIi-
f,nça com f, Govelno.

rsto ê po8!!Ível? É pêxfeitanente pcssÍvel. o socialista sabe
que nos quer levar à una allança que nós não pcdernos farer. E nós devemos
rnostrar-lhe gue estamo€ aliadoE con ele quanüo aÕ lnimigo que noa e comum
- o social-fascisno -, mas que não estamos alialos com eles quanto a ser
grumete do Governo dos capitallstas. Enquanlo ;)arti.lo do Governo. ele
vai se! atacado por nós. Vai ser atacado pelos operários, polque a sua Politica não vai satisfazer 03 lnteresses Cos operári.os. E çucn deve estlt
na frente dêssa luta é o Ii4RPP e não os social-fascistas. É possÍvel esta-
belecêr unldaCe con os soclaListas nesta bâse? ALguns camaradas vão áizerr
"então não se pode estabelecêr unidade con o PS, porque o pS chega Iá Ciz:
"vocês estão a atacar c PS, qomo é que querem fazer úni.lade sonnosco?" Po
'le-se. Por esta razão: porque os tntereises do Ps é quê são contraditóri:
os, não são os nossos, Os nossos são perfeitamente precisos. Os deles ê
que são conlraditórios. EIes c,iuereÍn transformar o Aparelho sindical nutn a
parêlhc Governarnental dêLes. E pedem a nossa ajuda pala a gêntê íazer is-
sr. E nós queremos transformar o Aparelho SinÇiical num Àparelho SiDdical
Jos o;rerárlos. E pelinos a sua ajuda pa!ê expulsar de lá o principal enpe
cilho que é o Eoctel-f. -.lsmo. Temos o nosso caminho tlacado e os socia=
listas -lêr0 o seu. Nâturalmente a luta existe. E a uniiaCà é absolutamente
indlssociável desta 1uta. Nós temos_que saber travar a luta, para obler a
uni.,lacl.e. E saber que esÊa unidade nao podê exlstir. senao enquanto 6atis-
fazer os interesses ios operárlos.

Os canaladas dirão: "mas vai havêr um momento em que o Parti
do soclaltsta ronpe a unidaLle. É verdade. vai havêr um mcinento en que e1e,
defendendo acima dê tudo os interêsses do Capital e Co seu Governo, ronpe
con a unidade com os o;:erârios,isio ê, com o MRPP. Nessa altura, nós devê
mos ter feito um trabalho tê1 que os lrabalhadores não vão com o PS, mas
venham com o !,IRPP. É taL o objectlvo que temos nestas unidades.

O quê estamos a fazer quanto ao Congrêsso ê justo? O que êstq
mos a fazêr quanto ao Congresso é justo. Se n6s não nos alLarm- s a essas
forças nós nem sequer ?articlparemos no Congresso. Portanto (ou suponho
quê poaso falar ã vontaale aqui nêsta reunião. não é ver,facle, canarada? À
reunião é u$a colsa restrita, não ê urna cgisa das nassas, eu digo das
massas porque às vezes apareÇem e1êmentos das nassas, .luê depols rouban a
nossa táctica < a táctica ê uma coi.sa oue é de dcntro, as massas levem co
nhecer os aspectos gerais la táctlca màs não pocem .onh"cer os pormenoreã
da táctica). Nôs, ao estabelecermos esta uni.ciade para o conglesso, êstê-
mos a fazer una colsa boa, ?orque senão nen sêquer partÍciparÍanos nele.
Ficarlanos isolados.

O Partido Socialista estâ a preparar-sê para atraiçoa! esta
unidade. Não se deixen itudi"! tambám os nossos câmaradas. EIes hoje dizem
una coisa e ananhã lizem outra. E os canaradas 3lzem:"mas eles agora es_
tão a vir para o ncEso laCo"l i,tas estão a vlr para o nosso lado porquê?
Porque o P'c"P ameaça lesencadear uma luta contra a 1€gj-s1açao governamEn
taI. Logo eles são muitô simpeticos connosco. tlo momento em que o P"C"P
,llsser "bem essa 1uta, em vez de ser em setembro próxj.mo, pode ficar para
Janeiro". Eles - Ps - já vão mostra! I outra cara. Nõs temos que ver.
quais são os inCerêsscs ee classe que fazem que o PS varÉê sucessiva -
mente dê hunor. Essas variações de humor iio PS deve -se eos seus interes-
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ses estarem ou não a serem prosseguiclos conilosco ou com o PtrC"P.

saber senpre nanter esta unidâie, nunca noa dêvenos deixar
apanhar a dortirlr. Quer alize!, alevênos senpre ?rosseguir nesta unidade,
nas trabalhar juEto das màssas. Houvê um câmarada agul, a1iás, houve
dots canaladas, mas principal.mente um cdnarada aquj.', parêce-ne que foi
o camarada dô EFÀCEC; que Levantou este problena. Está ben, isso é mu1-
to lmportante, é bom ir a colmbra, deve-se lr mais vêzês a coÍ[üra, de-
ve-se fazer , todo esae trabalho, rnas não se esquêçam alas massas.

NÃO SE ESQUEÇN', DÀ PROPÀGÀNDA DO PÀRTIDO
çÀo DAS }'ÀS5AS PÀRÀ O CONGRESSO.

E AS MÃSSÀS DEVEM SER i'IOBILIZADÀS PARÀ O
ENOUAN?O P}"RTIDO, ÀTRÀVÉS DÀ PROPAGANDÀ E
QUANTO PÀRTIDO.

JUNTO DÀS MÀSSÀS, DA MOBII,IZA-

CONGRESSO, PEIO NÔSSO PAR?IDO,
DOS NOSSOS MILITANTES, !4ÀS EN

DEPOIS DEVEM SER I'OBILTZÀDAS PÊLO NOSSO PÀRTIDO, ENQUANIO LINHÀ SI}IDI -
CAI, HEGEMÔNTCÀ, QUE ACONTECE NÚI4 OU NOUTRO SINDÍCATO. PORTANTO, ESSES
SINDICÀTOS ÀCTUAM DUMA FORMA DITERENTE MUIROS SINDÍCATOS DEMOCRÁTICOS.

suponho que os Telefonista§ têm possibilidêde c1e aPresentar
uma proposta que náo é totaLmênte coincidente, com as-pro;rostas que a-
prêsenta por exemplo en ccimbra. suponho que os TLP tên possibil'ldade
dê aprovar Do seu Sindicato una proposta para o Ccngresso mais avançada
do que à de Coimbra. Têm utilldâdê ou não? Eu julgo quê têm. Porquê?Por
quê as massas seguêm uma llnha que é um pouco nais correÇta, sendo es _

sencj-almente iqual à outra, é um pouco mais correcta do que aquela que
nôs vanos aprovar em Coimbra, que 6 objecto de certas cedências de por-
mênor, mas é objecto dê cextas cedâncias. Se nóa jogamo: tudo na unida'?
de, lsto é, se vamos com o P.i, côm o PPD irrrê o Congresso, e iogamos
tudo na unldader vai_nos accntecêr isto: nas vésperas do Côngresso. ou
o coDgresso se faz sefi a gente saber, lsto ó, o Ps e o P"c"P, à medida
que vão connosco d coimbla já deciciran por exerdi,,Io que o congresso se
faz por exemplo a 14 de êgosto, ê, quandô a gênte acordar, o_Congresso
fez-ãe, (é múito possÍvel que isso acontêça), )u então, se não fizerem
isso , eles lompen a unidade connosco, e qualquer pretexto serve,
(sectarlsno, estalinisÍno, ênfim, todos os pletextos servem), roÍnPem a
unidade connosco e unêm-se a outro.

É preciso conpreender beín estas correlações de classe, por-
que nós devenos pênsar acina dê tudô nas massas. Não devenos têr ÍÍledo
das tempestades. Nós navegarnos em qualquer mar' o nar podê 5e! alteroso,
dlficultoso, rnas nôs sabenos nàvegar neLe, desde que gaibanos o que nos
e6pera. E .tão tuth..os nenhuma espécÍe de ilusõesa resPeito das dlficu!
ctades que oG nossos allados vão lançar' Neste sentido, os sindicatos
contloÍadog pêlo PPD oferecen conj uáturalrnente, isto é, na conjuntura
actual,, ÍÍielhóres garantias do quê os controlaalos pelo PS. Ênbora noutra
altura, no passadó, o Ps nos ofelecesse melhores garantias, por exenplo
gue o PPD.

Estas coisas tambêm deven ser vistas' Porque se nós não as
virmos, apoiamo_nos, fazenos muita força num ponto de apoio que nao su-
porta, e pouco apoio noutrâ que suporta mais força. A cÔmpreeEsao des-
tas pequenas particulÀri.dadês, quê pode palecer uma manêira-de perder
tempã rias não-é; õ a maneira dó nôá eetãrrnos com os alois Pés flxo§ no
chãó e nunca escorregartnos. não saltarmos a pés junlos mas sim têrmos
sempxe um pê no chão, quando levantanos o outro. E€tâs diflcüldades vão
surgir.
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Eu no,eJ, (ngto no nosso joranaL e noto nos nossos camaradas) uÍna certa
Çomp1leação na actuação quanto ao Congresso. Estamos a actuar ben nurl
campo. Mas não estanos a actuar en todos. Os camaradas deven ve! que
numa guerla nÉo se Luta en todas as frentes ao mesmo teÍÍrpo. Numa guerra
há pontos considêrados chavês da frente e ê a1i que a gente concentla
as irossas forças. E por vezes o inlnigo não actuá na châvê da-postç
Àtaca, por exernplo no flanco dlreito, no flanco esquerdo e nao ataca
na chave da posição. E n6s, como sonos novos nisto. pouco maduros e o
nosso nÍve1 ainda é b.lixo, nós vamos a correr ao flanco direito, conven
cialos que ó ali a Çhave do conbate e desguarnecemos a chave-ala posiçao.
o lnirnigo, nais expelimentaalo, tlava um combale dê circunstância no flan
co dtreito, em que nós participamos, e dc rePente volta-§e para a chave
da posição e nós já não chegauos a tempo, porque ternos es nossas forças
desÇoncentradas .

ISTO QUER DIZER OIIE NÕS TEMOS QUE TER ÚM PLÀNO DA ÀPLICÀÇÃO DE TODAS À5
FORçÀS. UM PLÀNO QUE ]NIEGRE: ÀS REUNIÔES DE COiI,!BRÀ, CO!' ÀS REUNIÕES
DÀ iNTEBSINDICÀI., col,l Às REUNIõES DAS COI,IISSõES DE TRÀBÀLEÀNORES ' COM
ÀS REUNIõES REGÍÃO À REGÍÃO DO PÀÍS, COM À FROPAGÀNDÀ DO PÀRIIDO ; À
PROPÀGÀNDÀ DOS SINDICATOS DO PÀRTIDO, À PROPAGANDA DOS SINDICATOS DEMO.
CRÁTICoS E ATÉ À PRoPAGANDA DE GRUPOS DE TRÀBÀ],HADORES QUE NÃO TÊM FOR-
çA PARA DIRIGIR, ORTENIAR OU ÀTÉ INFTUANCIÀR UM OU OUTRO STNDÍCATO.

Tendo un p1âno de utilização destas forças todas, o que es-
-tá a passar-se em Co-irnbra não é una Éata1hâ que noá vá apanhar de cos-
tas. nas üna batâlha lmportante. É ali que está a travar-se um conbatê í
nós al1 vamos alançar. Mas estamos preparados pare dançar em todos os
c.unpos. E não sei se nós já estamos prêparados para isso.

Temos sempre que cham]r a atenção dos camaradas de que nu!
ca devemos substimar isto. A experj"ência do ano 'assado é êltr: a fntêr
sindical falou que la hàver um congresso; PreParou o Congresso nas co6-
tas das massas ê i a gente ficou à espera qu3 a Intersindical dlssesse
qual era o dia do congresso, quern é que participava no congresso, qu9
resoluções iam ser aprovadas no Congrês6o. E run belo dia. acordános. 11-
nhamos oito dias para o congresso. E depois, como o Partido acoldou com
oito dias, alnda os nossos camaridEs tiveran que se nobilizar. tlverajn
que sê hobÍIizar. E então os oito dias ficarâm reduzj.do§ a olto hoÍas .
ám que o responsável pela reprêsentação do Partldo no congresso, veio
lra{ar cornigó ê outroÀ camalailas,. e escrevêr as coisas que tlnha que
dizer no Congrci.io del a ci]:o horas._Isto porquê fonos aPanilados de
surpresa. E eéte ano aiDda vamos ser. É lnevitável. Ainda vanos ser eÉ
t6 aro, apanhados de surpresâ, por que êStamos a Pensar que o congres-
so á Iá para Novembro. à,r.rÍ é Iá para Janêi-ro.

Não vimos ainda como é que o Ininigo actua. o tnimigo é pér
fido. o ininigo é o inirigo, isto é, aquilo que n6s temos que dêrrota!.
E ê de urna perfÍdia a toda a prova. E1e vài-no§ entretenalo nestês cotrt
bates e um dia destes tem o Congresso feiüo.E o Congresso faz-se? E co-
loca-nos nesta poslÇão: "agora vocâs, MP.P?. s e democra€as-- se quiae -
rem até dizem assün - vocês democlatas agora ronpam, isto e, vao para a
cisão. Àgora façam o vosso congresso. E nós vimos ficar parâIizados.PoI
quê? Porque não'rnobilizámcs 1s maasas, não desmaecarános estê golPe do
intrrtgo. E vanos ser acusaCos duma cisão, quando, na verdade, os únlcos
cisionr-s:as que existem são os soqial-fascistas. ora nós devenos Prepa-
rar a nossa áctuação táctica con o objectivo de demonst.tar ãs rnassas ,
que oa cisionistas são um sól é o sêÇretaliado da Intergln-
allcal e a linha que o estinula. E que tuáo o que se está a passar neste
nrornento é para criar uma ci.são dentro dos sindicatosi que a responsabi'
Ildaale da ãisão não 6 nossa, mas deles; s '1ue nis quêremoâ a unidade. À
unidadê na base alê princÍpios, na base drima polÍtica amPlamente allscu
t1da, anplarôentê particj.pada e amplamente definida.
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Nós euEREÀ{os Ã DEMocRÂcrÀ p.'.Rs rMpErDrR Á crsÂc. euEREúos À DEMocaAcrÀ PÀ
RÀ oBrER A uNTDADE. ENouANTo os socri\r-rÀscrsrAs ri{trõE}r o rlscrslo panÃ
oBTEREM uMÀ UNTDADE poRMrú. euE LEvÀ À crsÃo,

Nós devemos lenblar êos trabalhadores 'isto: quando fol da u-
n1c1dade, vocês apoiaram a unicidade. (Àpoialam.oB {:rabalhadores apoia -
rarn a unicialade. Foram atrá,: dos sociat-fascistas, ê nós não pudemos lu-
tar contra lsso. tutámgá quanto pudêmos) . voc3ô apoiãram a unlcidadê ê o
que ê que disse o URPP na âltura da unicidade? Disss que a unicidade
err uma traude € disse que a uaiicidldg .rr3 un rogacho, Porque nada podla
obrigar os operários a estarem unidos à vo1!3 da polÍtica dos social-fas
cistas. E que .las duas, uma: ou se criav, sindicato€ clandestLnos. se
não pudessem existir outros, senão os da Intêrsir,dical socirl-fascista ,
ou eàtão a divisão dava-se. Dêva-sê indeqendentemente dos âPêÍálios que-
rerem 3 divisão. Drva-sê, porque desde quê h;l du.:,1 lir'has, há du:s clas-
ses dentro dos slndlcatos. os opêrários s6 poden seguir umâ classe gue é
a sua, não podetn segui! a do lrimigo. o inj"nigo pode lludir oE operários
e j.mpôr a unicidade. Essa unicj-dad.e vai ser derrotada. E o rêsultado des
te ano é que já vimos que essa unicidade está derrotada, isto ê, es!á :
dêrrotada -reLátivaruenté ao ano passado. isto é, está empolada. gá .6 só
metade do Ínovimento sindicat. Já não á todo o novilhento sindical. Mas
não podemos ver os pôalles no vizinho, quando cemos o algueilo no nosso .
Nas ;ossas fileiras, isto é, naquilo'qúe nõs chananos sín<iicatos democrá
ticos, tambóm a unidade não é tótal, E a direcção não 6 aj.nda a direcçãã
dos operárics. Portanlo nôi temos írue lutar ern doi-s cempos ao nesmo tem-
po: o campo dos chahados sindicatos demôcráticos (talvez seja melhor eu
não usar esta expressão "chemailcs", porque nós temosque lutar lá alentro),
no campo que ser diz dos sindicatos dêmocráticôs, nós temos de travar q
ma 1utà por obter uma hegêmonir dc direcçào, n1 calnpo do conjunto dos
sindtcat.os, nós tenos que trava! uma luta. para lmpedir que os soclal -
-fascistas vençam. Vêjam b:m qul essâ luta trava-su erh dcis canpog e os
objectivos não'sio os mes(.os nufi campo e no outra. se não c.rnseguirmos .r

cbter a unLdade dos sinalicatos dernocráticos :á vclte de um programa ju§
to e gfarantias de que não estamos fola (e eu não vejo gerantias nenhunas
de que estancs dentro... Os ncsscs cêmaraalâs r particularÍnente este cama-
raala, parece_me um pouco prudente, nas há carnaradas quê ernbandeiram etn
arco com esta históri.a:), nós não tenôs garantia nenhumê de que varnos
particj.par no Congresso da Intersindical, nós não têmos garantia nênhuma
de que na conissão orgàrlizadora alô congrêsso nôs estaÍncs reprdsentaaos "
Nenhuma dessas garanti.as existê. A única fcrça capaz de inpôr-isso são
as massasr se nós as nobilizarnos, aa prornesáas ú belo dia são exactar
mente coisas não cumpridas. Parecê-me que os camaradas não ge deven
esquecer guê os soclalistas, como partido pequeno-burguês , têm uma cara
êe pau. Eles dizem-nos agora uma coisa e daqui a pouco di.zen-nôs exacta
nenté o contrário, com a ãara maÍs pacÍfica ãeste nundc. são capapes d6
negta! o quc nos disseram. Podcmos trazer a cfasse operária toda por tês_
temunt'a, êles dizem {uê é m,ntira, quê não disslrm. E sê a genle sc i}ude
sobre isto, sobre a nalureza do inimj,go. tambãn sê êrra. Não tÉnos ga_
rantias nenhumas. O combatc têm ale ser travaalD com força. Estamos a pro
céder bem, rnas não d*scansêmos un ninuto só.

A CONTRATAÇÃO COLECTIVÀ Ê UM ÃSPDCTO IMPODO\NTE DA MOBILIZAçÂO DAS MAS.
SÀS, TANTO PANÀ OBTER OS OBJECTIVOS IMEIIÀTOS - OS CONTRATOS - COI4O TAM
BEM PÀRÀ O CONGRESSO DOS SINDICÀTOS.

' os revisionistas vão fazer da seguinte roaneira (á o que nos dlz
a experiência) : começaÍn agora com contactos plrl,amentares. Parlanentan
con o PS f undamêntaúente. TambéÍfl já conseguem parlanentar connosco, r

imagine-sel Parlarnentam até con o CDs, parlamentam com 3 pai deles. par
lamêntam com toalos. E a Época d3 parlamentação.
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Essa parlamentação, para os socLaL-fagclstas, tem un oDjectÀ

vo: ganhar tcnpc, desbalatinar os seus inimlgos, lança! a contusao e
depois atacar de surpresa. Essa ó a polÍtica de1ês" E'oi semr)re assim
que flzeram.

E quando atacaren ale surPresa ccroo Í que êles fazêro?
EIés tân já na manga 05 dêcretos a ltl-Popu1are6, como elês

dlzeÍnr e anti-operá;ios, que-o são. Não devenos negar aa coisas. são
antl-operários e anti-popuLares. Em qualquer monento eles Pegam nos
seus slndicatog e deEencaileiam uma luta êoordenada contra esta legiala
ção. os trabalhaalores sabem que isso corresponde aos seus intêreÊses
ó aos seus seDtimentos e vão atrás dos sj.ndicatos da Inter. E quando
n6s dissermos: "o Congresso deve ser feito em tgualdade de circunstâ!
cias de todas as correntes representada", os tráb.lhador.s dlzem:"Nãã,
não. Quem lutou contra os dec;etos ênti-oPcrários e anti-poPulares foi
a Ínter. A L ter é que deve fazer o Congresso. É quanto a êstarên re-
presentados, só devám estar rêpresentados os Slndlcatos que lutaram
êontra os decretos anti-operários e anti-Popufares. Ponto. E lsso que
val acontecer. roi 9c6\\teàeu o ano passadô ã vai accntecer carnbém a-
gora.

Portanto, qual é a nossa função, pâra evitar isso? É comprê-
enaler que o lnlnlgo social- fascista, ao parlaÍrentar, quê! ganhar tem-
po. E nós. ao parlamentarmos, tatnbén queremos ganhar temPo.

Àc parlamentar devemcs ganhar tcmPo para quê? Para con'luzir
as massas nessa luta. Essa luta déve ser conduiida por nós. somos os
únicos que a poalemos conduzir. Polquê? Porque cs soêial-fasclstas são
demagogõs. elãs prSprios disseram, durantc a canpanha elej'tcral, e di
zem agora, quandô defend-i a "rnai')ria de csquerdl", que .: Prêcis, sa
crÍflcios e,{uc é -)reclso rôedidrs snti-populrrés. Eles estau e contra
que o lecaio do ca.rital s-ja ,, l; ern vez de ser o P"C"P. l'las, quanto
ãs medidas anEl-po;u1ares, estão todos de accrêlo que as medida§ têm
de ser antl-populaies. isto é. que o operárlo ten de ser mals esmlo-
fradc, têrn de Be! mals ôprimido. para que o capitalismc recupere '

HÁ DOIS PROGRÀT,IAS DE RECUPERAÇÃO DO CAPITALIS}ÍO, NESTE I'IOMENTO, EI,I DIS
PU1A NO SEIO DOS OPERÃRIOS: O PROGRÀMÂ DO PS, QUE É UM PROGRÂMA DE R!-
CUPERÀçÃO DO CÀPITÀLISMO, E O PROGRÀMA OUE É UM PROGRÀI.'!À DE
RECUPERAçÃO DO CÀPITÀIISJIIO. E ÀINDÀ HÁ OUTROS QUE.ÀINDÀ NÃO VIERÀM
PÀFÀ DENiRO DOS OPERÁRIOS. DENTRO DOS OPERÁRIOS SÕ HÁ ESIES DOIS.

Nós devernos saber conduzir urna luta de Ínobillzação, dlzendo:
tais programas são o mesmo; é o programa da"mai.oria de esquerda", isto
é o prograrna de recr-rperação do capital,-seja o sr. Pato en Presiêente
da Rêpúb1ica, seja o sr. soares. EIes são para recuPerrr a economia
capltãIlsta á. "ii.., e n6s Lemos que estai contra eIês. Por isso n69
devenos preparar as nossas-forçàs, pâra mobilizar esses conbates Ca
luta contra as reivindicaçles imcdiftast al')s ^pcrarlos'

É aqui gue a contratação assume un Papel e§peci3lnentê imPor
tante. É que se nós tivermos um ptanc de toCâ a contrataçao, Podêmls
deseocadeár as lutas Por mêIhores salârios, portantô r contra os decre
tos, tanto a luta conlra o próprio ilecleto, isto é, a 1u!a ccntla a
próiria legrslação, ccao a iutã peta nelhôria Jê salálios que é tarnbêm
urna forma de luÉar contra a própria legislação"

À contratação colectlvê deve encabeçar-esta luta e ê ela que
permite o apolo aos nogsos sindicatDs-e às p)siçoes alos nossos camara'"
ãui, ro"".o iraqueles sindlcatos onde nã> estarnos; ó ela que -)ernltirâ Ô

ai)oio alas massos à nossa linhe. Se nós não fizêrmrs lsso, ô resultôdo
6-que nós vamos sair con alguma experiênciâ, isto é, varnos ver como se
deie fazer, que ainca não cónseguiàos, mas t ambém valnos ver que fomos
muj-to ingénuos. que temos uma certa lngenuidade.



Resrmindo tudô isto:
19 Dêvenos fazer unidade sen meda. desCe que

condlçõês dâ unldade.

.r -.-t / _

compreencanos as

29 Devemcs fazer unidade e luta. Nãc apenas luta, nao apenas
unlJade.

39 Na unj.dade teÍnos vários aliados e un êeles êstá no governo.
ccn, ta], as ccntradiÇões con eIe, enquanto governc, são insuPêiáveis
por nós, enquanto que as (1a allança com êIê, ênquanto Partido, são de
certo modo superáveis de monento.

Do conjunto dessas contraJições resulta que, em certo Domen-
to, essê partialo vai rompêr a unldêCe connoscc. Nos temo§ que estar
preparados para têr do nosso laalo as masses" quando eles quiserem ron
per a unidade, laso aliás seÍá utnâ forria de eles nem sequer romperem
a unidaíle.

o gue une os trabalhadores sôcialistas aôs trabalhadores mar
xistas-lenlnistas ê inaior do que, evidentemente, o que separa ô Partl
do Scciallsta do Partiílo do MRPP. O que une ess^s lrabalhadores é ma
ior. Mas devemos têr presente que essés êlemento€ do Partido socia :
Iista tên unra polÍtica que 6 preciso e que é precl-so haver afinidade
suficlente para dêstacâ-tos por vezes desse polÍtica. Eu conheço un
caso, que é o caso do slnCj.cato dos ÀCministrativos da l-íarinha l4ercan
tr, ê- que apesâr dâ dlrocção do Partl.do S)cialrsta, oi clêmsntos
do Partldo socialista que eátão na dlrccção tivêram que torna! postção
contrâ membros do seu partido, por vÍrtude Ca aliança com eles ser
correcta (não há dúvidà nenhuma que fot por isso), é tsrnbêm. para não
perder as massas. E ontem, submetidos a um ataque dos soclal-flscls -
tas, !:êsistirarÂ. Portanto essa unidade tein celtas contladições, mas
tambérn é possÍvêI. tã.r i impossÍvel.

Pode parecer que lsto é tudo una confusão muito grende: E de
certo nodo 6 complexo. Porque a complêxidadê êxiste no real, não êxi

ste na minha cabcça, não existê na ncssa manêira dc dizer. Às colsas-
é que são coÍnplêxas e temos gue vô-las cono colrâs complexas, adoptar
uma politica intelramente côrrecta, para vencer essa com lexidade.

O Congresso va: alominar tudo 1sto,
Depois deste Cong!êsso... a1iás, seria bon que os camaradas

pensassem tambón nisto. Os canaraalas devem cornpreender o que ê gue
vai acontecer ao nosso paÍs clepois deste conglessô. Deven adivinharr
Ísto 6, estudar, ânâIlslr ê prêve!. É que os camaradas viram: o 25 de
Novembro e, do ponto Ce vista do aparelho polÍtíco do Eslado, o que
isso significou dê reforço para a burguesla e de retrocesso para a
Revolução. Depois deveÍn êcmpreender, ao nivel das comissões de $raba-
thadorês, o quê aconteceu com elas: a liquidação de algurnas e o isola
tnento cloutras, atá das próprias rnassas. Devên ver, que ao nÍvel dc a:
iralelh. dê Estado ainda, o ?artido SocialiÉta e ôutros paltidos obti
vên ver que aeola rarta "n"""'ulti;"§i5; ,1"3":?::1::1.:: â::*li::'"ã
pontô-chave. que se chama chave da posição, neste nonento, é mesmo o
problema dos sindicatos. se a classe operária resiste nesta frente,
n6s podemos passar ao contra-atague. Se a classe operária não resiste,
nós não te$os hi.põtese de passar ao contra-âtaque e a Revolução entra
en recuo! Não tenhan Cüdlvas a rêspeito dis6o,

Portanto esta questão parêce uma coisa reformista - os sindi
catos - vêjam a lmporti;cia que- vêem a assumir no conjunto da correlã
ção das foiças ia classe op.iá.iu, para passar a resÍÁtir e ao contrã
-ataquê,
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se nós deixarnos isto entregue ras nãos do Ps e não nobifi

zarrnos as masjas, os operários têm obrlgação de nos exi.glr responsa
bi.lldades do que sêja o ccngresso, seja en setenbro I en Novêtnbro ou
no dia de todós cs-santos. Têtn obrlgação dê exigir lsso de nós. E og
nogEos camaradas não poden iqnorar o que val acontecer na luta de cla
sses ern relação a issã. sc o-congressó ó um congresso dominado, eejã
elê pela "maioria de esquerda", seja por cada uÍr dos seus ternos, 1s-
to êl seja pelo P"c"P oú seja pelo Ps; a central sindical Única que
ven é uma Central Sindical ou governamental - caso do PS -, ou susceP
tÍvel de allança con o governa - caso do P"c"P. Então os <.rperários
agora, quando quiserem luta! contra as chamadas meílidas antl-populê-
rés - qúe a paitir dessa altura delxarão ,1e ser chamadas Ínedldas an-
t1-i)o:rulares | - quando qulserem Lutar falta-lhes os instrumentos para
a luta. Eles querem lutar, eles queren continuarr mas é preciso ven -
cer uma bareira. A barreira é o sindlcato. À barreira é a Cornissão
de Trabalhadores. À barreira ê a desorgsnLzação. se nõs conseguir -
mos vencer isto. ccnduzir essas 1utas, o síndicato, o Congres§o doE
Sinllcatos e as mêalidas que êIe adoptou podêm ser run passc imPortante
para a classe operária avançar, juntanente com os canponeses, e reto-
rnar as posições que perderan. Às coisas não estão decidldas, nêm dum
Lado, nen do outro.,

Mas o trabalho nos slndicatos representa r'este monênto u-
mà iBportância gue nunca teve desdê o 25 de Abrl1 atá h3ie, É una col
s.r ütilosa, mas ê verdade. Nunca teve at6 hoje essa i .ôrtincia.

Há louitos assuntôs ainda pala discutirÍ nas é nulto tarde
e não há tempo.


