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PREAMBULO

Ao arrresentarmos o presente manifesto ã c1ôBse operár1a e aos
demais trabalhar'lores de Efacac-Ine1 num mc',mentcl em que toclos os reaclo
nárlos se unem contra os trabaLha,:Jores e em especial a classe operá:
rla estamos consclentes da dureza das tarafas que 6e deparam ao$ que
na sociedade tudo produzem e que cada um dos sectores da contrô-revo-
1ução procura utilízar como tropa de choque afim de os burlar e §ugar
ainda mais toda a rlqueza que produzem.

Ao fim de ôno e meio de ditadura parlamentar coÍn o governo de
Hárlo Soares quÊ durante todo este tempo fol bola de ping-pong entre
os sectoros da ccntrê-revoLução e nada mals fez do que decretar Leis
aos pacotss, leis das mais reaccionárias contra os trabalhadors§ e a

favor das classes do grande capÍta1.

Calu o govsrno mas volta lulário Soares pôra formar novo gover-
no o gue demonstra que nem o sector Ímperialista nem o sector social-
lmperiallsta estão em condiçoes de resolver a crise ô seu favor.

Tamb6m por este facto á maÍs claro do que nunca que a burgue-
sla á incapaz de soluci.onar a presente crise pois a crise á a crise
de todo o sistema capitalista, isto ê,, ó o capltalÍsmo quê está emcrl
sB, e só os trabalhadores podem vencer a crise tendo a classe operá:
ria como classe dirigente e levando a Revolução Democrática e Popular
atá ao fim.

u

A POLIIIC A
A po1Ítica deve estar sempre no comando, como noB ensina o ga

marada Mao-Tsó-tung.

MuÍtos trabal hadores e mesmo alguns operárlos cientes, embora,
que o trabalho ó a única fonte de riquezas, desligam-se da polÍtica
por pensarem que a sua dedicação ao trabalho resotrve todos os seus pro
blemas, neda mais errado do que'isto, essas pessoas cada vez traballrn
mals e cada vez yEtsÍn mals os ssus problemas êgravarem-se - porque o
problema resÍde no sistema de exploração capitalj.sta, na subjugação
das forças do trabalho pelas forças do capital.

Certos oportunistas tôm defendido gue a pol{tica ó para os po
1Íticos e o trçba1hc parô os que trabalham esta ó a posição daqueleã
que pretendem que os operários contÍnuem no obseurantismo e na igno-
rãncÍa poIÍtíca para q{Je eles mais facllmentB possam explorar e mani-
pular ainda maÍs a classe operárÍa a úntca elasse que tudo produz ena
da tem a não Ber a sua própria força e a classe operária é a unica clãã
sa.gue pode libertar-se a sÍ mesma e libertar toda a humanidade.

Cad"a classe e camada de c lasse tem a sua próprla po1ítica e
forma de organÍraÇão, os Partidos Políticr:s,cêdê classe tem o seu e a
C'lasse Operária nece.ssita de desembaraçar-se dos oportunistas e dos
falsos partidos da classe e seguir o eaminho correeto que a prática já
demonstrou aderir êo únlco e verrJadelro Partido da CIasse 0perárÍa o
PCTP.



A5 LUIAS NA EMPRESA

Associand?-": ao poderoso movimentp de I,ugF peto aumento de sa
1ários, redução do lequB salarial 40 horas- semênais, mel hores condil
coes de trabalho e reclassificação profissional do pós 25 de Abriltam
bóm os trabalhadores da EFACEC ácompanharam e fizeram parte desse po:
deroso movimento que pôs em causa os "ci^.avosl'de Abr11 assim como to-
do o sistema de escravidão assalarlado, rompendo todas as' amarras e
os entraves postos no seu caminho pela burguesia, ês allanças - Povo-
-tulFA- e tantas outras basótias reaccionárias e burguesas quer fascis-
tas quer social-fascistas.

Cedo se travou em todas as guestóes umê dura luta parô se sa-
ber qual o caminho a adoptar se o caminho do oportunismo ou se a clas
sB operária tinha o seu próprio eaminho parê percorrer.

A Greve uma das mais prolongadas greves eom oeupação foÍ ricade
ensinamentos É demarcou de forma elara qúaf o caminho que a classe o-perária deve trilHar que e o "uÀi;À;-;- luta e per"or"ãlio-;;;uuu.
próprla-s pernas e sob uma linha potítica justa e eorrecta que leve a
Classe à sua emancipação e liberte toda ê sociedade do sÍstema de ee-cravidão capÍtalista àeguindo a via do socialismo e do comunismo. 
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Foi tambóm na greve gue se revelaram os oportunistas e os pe§-
cadores de àguas turvas que fazendo-se passar por amigos dos operá-rios apenas procuravam a oportunldade para os trair tirando dlsso osproveitos da "genBrosidade,' dos eapitalÍstas, hoje isso está mais c1aro do que nunca mas nunca á demais repetir.

Todos se reeordam porque a memória não á curta quem no decorrer dê greve pretendeu fazer passar como Justos os números apresenta-dos pela Direcção no intuÍto de fazer ve"gur os operários, todos se
lembram quem traiu a justa luta contra as horas extraordinárias, quemtraiu e sabotou a luta pelas 40 horas semanais e quem preparou as condições e consumou a possibllidade da AdmÍnistraçãJ-p.oceder aos o""pãdlmentos estes são e serão Bempre sempre os oportunistas, os cães àAfila-dos capitalistas os piores e mais perigosos inimigos da classeoperária, os revisionistas do P"C"P e os nao-revisi.onÍstas da UDp--P"C"P-R.

Ta1 escumalha iá provou pela práti.ca que não poderá fazer par-te jamais dos orgãos que são da classe operária e dos demais trabalhadores explorados porque tal gentalha é contra o5 operáríos, contra ãprogresso e contra a Democracia.
A prática ó o eritório supremo da verdade e a prática confirmaaquilo que sempre aflrmámos que tais pessoas e ta] potÍtica não servea nao §er aos capitalÍstas aos imperialistas e aos soclal-imperialis-tas e â perpetuar a escravidão e jugo do eapital quer prlvado quer burocrático de estado.

,A OR GA N IZA
Cada classe da sociedade e cada camada de elasse tem a sua próprla forma de organização po1ítica, isto 6 os partidos po1Íticos quã

as representam"
A Classe 0perária tem a sua forma superior de organização,o seuestado maior, no seu partido próprio de classe, guiado pelos prlncÍ-pios do íularxismo-Leninismo-Maoismo isto á o Partido Comunista, nü ca-so concreto da Classe 0perária Portuguesa o jovÊm partl.do Cornunlsta

dos Trabalhador€E Portugueses.
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A Classe 0perária tem ainda mais for:mas de organização, as or
ganir"çõ""-à" classe, os Sindicatos e as organizaçôes de ÊmprBsa. "
IocaI de trabalho tais como as Comissôes de Trabalhadores' ComÍssoes

SindÍcais etc. Estas organizaçôes são na maior parte dos casos forma
clas por elementos afectãs u ú* partido, e elementos sem partldo ã
nalguns casos formados por elementos afectos a vários partldos' mas

no essenclal "*ãã"-""gats-são 
sempre orgãos de classe ou orgãos dos

trabalhadores conforne o cêso e todos se regem por uma polÍtica e 89
;;-;;ii;i - á que define Be eBses-.orgãos Bervem a claEsa e cB traba-
lhadores. 0s exemplos da EFACEC são ó1uros nesta matérÍa, veJa-se qual

tem sldo a potÍtica que tem servido a classe operárla e os demais tra
balhadorgs e aquela que por formas mals ou menos subtis ou às descal
radas aervêm os lnteresses do patronato e dos capitaLLstas e do
'Governo dos caPÍta1lstas.

Na EFACEC-INEL tôm sido a6 comissões de trabalhadores que na

malor parte das suas composiçôes têm feito um trabalho justo e correc
to ao servÍço da elas'se operária e dos demais trabalhadores, filês tem
stdo precisàmente ao redor da Comissão de trabalhadorBs,Ee iravou e

vaÍ continuar a travar-se Uma grande luta entre o que á justo e cor-
recto e o oportunismo P a tralção principalmente o revisionismo Ê o

neo-revlsionismo.
. Com os revisionlstas, isto é o P"C"P lsolado e desmaBcarado,

logo de.lnicio mas o ravisionismo, forma de ideologia burguesa e rea
ccionário no selo dos operáiros tratou de arranjar novas formas dã
ãáú"r"ivência, a mÍxórdla Ú"0P"-P"C"P-R pars se meter no seio dos

operários, os trair e os entregar de bandeia-ã Uurguesia desorganiza
dos e dividid,os.e 9em confÍança nos seus orgãos representantes e dã
classe, Ve3a-'sa a úttÍma CDDT que cavou um fosso para onde acabaram
por ser deápejaaos não para eles mas Para a classe operárla e para
os demais trabalhadores desta empresa.

Alguns oportunistas e pescadores de ãguas turvas, também lnte-
ressados na fiqlidaçâo da CD6T coma Já não podiam liquidá-1a por den

tro procuraram'tazôlto de forarpondo em causa os estatutos pela queã
tão da organizaçâo sindical na empresa, e aliaram-se ao5 revislonisl
tas cgm o obj""iiro de destruir a Comlssão de Trabalhadores mas ogmo

61ógÍco e claro abandonar'am Iamnóm o earnpo sindica] pois ? Êeu ob-
ja'ttivã lt, 

=à"rir " bürgüesia, € com esta demagogla consequiram ar-
rastar alguns trabalhadores qr,€ se convànãÀiàõ õu" a bur[uesia no gP

verno ia estab ítízêr a situação e a .criã;-;- i;"; da RevoLução f1ca-

vê'parê daqui a séculos e o re'sultado é qua nsÍn :-?::gu""iu 
estabi-

]Ízou, nem podB estabiLÍzar a sltuação porque o p16prio sistema cê-

mLnha para a sua derrocaoa'tir;i-;-;'Revolução para a 5ua vÍtóriafJ
naL e o oportunismo revisionista e os revlsionlstas usurParam os 'or
gãos repre""nlutiros- dos trabalhadores da EFACEC-rNEL.

Cabe aos operários de vanguarda aos elementos honestos da clas
sB e demals trabalhadoreB democratas que se opôem ã demag,ogia ao gof-
pê e ao oportunismo, modlficar este estado de coisas' desde que se si
;;;;;riii"" Justa e uma direcção firme isso á possÍvel' e a1ám dã
mais, fáci1, justo e imPenloso.

trabalhadores que estão €m crÍsel
'capitalista e os capltalistas que estão

não pode resolver a crise porque a crise
da ópoea do imperiallsmo estádio 6upremo

Não.são os

É o sistema
A burguesÍa

á a críse profunda

em crise I

é a crlse
do capita
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S j os trai:: jnadores podem vÊncer a crise:
-i'c,"rc a burg:.esia fala em crise, crise polÍtica, crise econó

mica, m3s escamorç' j-a as causas e as origens da erise vai atribuin-
do a cu 1r:i: da cr-ise aos trabalhadores e procura que sobre oB traba
LhaCores í.1úiam os efeitos da erise de que não somos responsáveis i
que temos ri a trei:a1har mais como se em toda a vida não tivesÊemos-feito c'..i ti'i: coí-qe, procuram aplicar tan:bém sobre a classe operária
a rgdução real dos sa1ários, maiores rÍtmos de trabalho,aumentos dos
horár j-os etc . o que si.gnif ica ainda mais f ome e mais misérla. A bur
guesia quanto muito só poderá adj.ar a solução da crise mas jamaiã
poderá resotvô-1a.
. Só os tleralhadores podem resolver a crise,mas jamais nas
ao',i,Jair c:r;un:'t':tc:.âs lsto ó sob a ditadura do caplta1, qualquer
qu§ :eja a.f,orrna (.':e ela se revlsta, ditadura fasctsta, sociaL-fas
g'{:tô, 'dltadur-: i,.:'','".am=nbar gu .qualquer outra. :: :.,

0s trabalhadores poderão vencer a crise mesmo nas actuaIs: cir
cunstãncias se entretanto se mobilizarem se organizarem para impôr-
es medicigs ess?nciais da RevolLrção Democrática e Popular, âs medi-
das que servcii n,'r:,s de S0% do. povo português, medidas que servem os
operár'icrlt e r.i erla:-s ';rabalhadores democratas e patriota's e.o.s .j.n;!e:lje
ctuaÍs re'.roli.; c'.i.r,nár'ios e progressistas tais medidas são: . ., ,:,.,1
- trj ,:cio.'1 .-.1:-zeção r:ios lvl onopó1ios e empresas Estrangeiras.: ' ', ,

L-,l-...-i. 
: i

i;iegá-ta a quem a trabalha.
- I:' :;ttá;'in de *':dAs as riquezas naclonais e a aDlicação do pri'n,-

cipio, que o povo português deve basear-se nas suas próprias forças
- Crlação de um Banco único, controlado pelos trabalhadores.
- Aplieação imediata da semana das +A Uoras.
- Âp1icação de uma po1ítica que tome como base a Agricultura e a In

dústria como factor dirigente.
- Auxí1j.o êos pequenos e módios camp,onesesr coÍr'tBrciantes e industri

êis, estimulando a ent,re ajuda a' cooperraÇão e salvaguardar os sEí'ú:
bens desds que se revelem democratas e patriotas.

- Planlf :-cêÇ..:3 e eontrole de produçao e consumo pelos trabalhadores
atrar.rés clás suús organizações pápulares.

- f j.xaçã.: clos preÇos agricolas compensadores e estáveis.
- Aplicaçáo de rnedidas severas e exemplares contra os sabotadores,

cs'açanrbalcadores os e'speculadores e a corrupção.
- Aplicação do tsrincíp1o de trabalho obrÍgatório para todos.

A cs;as mildiCas só se poderão opôr os parasitas os explorado
res e os quc :::r' j.n'Leressam pela opressão e exploração do Povo e esl
tas medir.l as aervDm 3 esmagadora maioria do Povo Portuguâs.

Na EFACEC-IiüEL os operários e os demais trabalhadores devern
unir-se aos'l cirtras empresas e pensar com a próp::ia cabeça e andar
com as suas prií p:. las pernas, regeitar o que á velho podre e eorrup-
to e uni:"-oe a turJo o que á justo e correcto. Devemos antes de mais
preparar-nos para purificar as nossas organizaçôes limpando-as dos
oportunistas quer na Comissão de Trabalhadores quer os delegados Sin
dicais que proVaram já não servir os interesses de quem os elegeu.
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Besmascarar e repUdlar a fraude das actuais e1e1ções de^dele
gadoÊ sindlcais el.eger novos deLegados sindlcais e formar uma Comig
ãàã Srndlcal na r*pi"r". Destttuii a actual CDDT/cIS eS.eger uma Co-

mlssão de Trabal.hadores democrátlca e que garanta a mais ampla demo

craclô no selo dos operários e demais trabaLhadorBs. Regeltar oS ac

tuals Bstatutos que "ão rêacclonárÍos e antl-democráttcoB, aproVar
novos estatutos.

El.eger uma nova Direcção para a casa do Pessoal que sÍrva a

malorla aoã sóclos e não a actual meia dúzia'
Estes serão os primeiros pasSoB que teremos firmemente de dar

no sentldo da Sol.ução bperária para a Erlse únlco camlnho pôra os e-I

plorados da nossa Pátrla'

CÉIUI,A DA EFACEC-INET }O PCTP
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