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Á.gorq quê o Governo Constitucioral do partld.o d.ito socialista adoptou Bêgtrr
ra:nente a pclítíca d.a recuperaçâo econóinica d.o grand^e capitalra poútica d.e alarga:r
o ointo a toda a casta d.e parasitas e exploradores e de apertar o cinto a tod.os aqug
1es que vivem do seu trabalho e prod.uzem para alimentarem os explorad.oresra polÍtlca
gue vende a retalho o rr.osso prris aos inperialistas americanos e europeus e aos goci-'
al-imperi.alistas russosra pol{trca que todos os partid.os bu:rgueses e traid.ores d.esde
o partld.o fascista Çu!§tt ao partid.o social-fascj-sta PilCrtP e se1ls câes de trela UírDPr
PírCí'P(nRrr) estâg^So*essencial d.e acordo emborarn pareçaJil combatã-lara c61u1a d.o PCTP
nos tI,P entenaefi9B8fl" 

"o*ot 
icado que faz um balanço à*" vá:lias lutas gu.e os traballr4

d.ores d.os TIP enceiaram e vâo encetar contra o auntento do custo de vida.a luta pelo
Controlo Operário etc,,o enquad.rad.as r:as lutas mais gerais que a classe-op"ráriã e o
povo portuguâs certamente jrão travar contra as med.id.as rreaccionárias d.o loverno.

Par'a melhor esquematizaçãorerpõe-se a seguir as várias frentes de luta dos
trabalhadores d.os TIP

1 - A IUTA FEIO ACORDO COlECTllrIO DE TB,{BÂIHO

IrtrTP

Como se esperava a COIfTRA-PROPOStA da Admnistraçâo e d.o goveril.o nem sequer se
pode chamar d.esse no.merpois e1a ignora prepositadamente muitas reivii.:ed.ica(6es que
estâo na proposta como sejan as organizações dos trabalhadores(CT e Controlo Operári

r - . .-ã --

o ) ,hétidencia etc. , .
?ortanto tud,o.indica que a luta pela imposiçâo de um.justo ACI vai ser uma 1u

ta dura e que erigirá d.a nossa parte uma atençâo cónstante á demagogia d.o goverrro ê
da Âdmnistração que tud.o farâo para não ceder ao que pretend.emos e nalguns casos re-
tjrar o que ja conquistamos"

A negociaçâo de um ACf exige da parte dos trabalhad.ores uma maturj-dade e frig
za de forma a não aceÍtarem 1-ogo á prirueire. quaÍsquer rtrebuçad.ott que a burguesia thã
queira d.ar.

Embora o ACI seja sempre reformista(como o próprio nome lndicaracord.o entre
patrões e explorados)rna luta-pe1a sua imposição os trabalhadores d.evem tentar que
fiquem nele consignadasrnão só as reivj-ndicações imedÍatasrcomo outras que côrresgog
d"am mesno a lonqo prazo a direitos ad.quirid.os como a reformara Previd.ênciarinfantá -
rios,abonos rhorárÍo de tra-oal]ro otc., .

No caso do ACt d.os TlPra Admnj-straçâo tem aplícado a tactiea d.e agitar o pro-
blema dos ilrectroactlvostl (corno fez nos CTT) a vêr se os trabalhadoros concentram as
$ras energias nele e abrlieam de outras rej-vindicaçõesrtambámrimportantes. Isto á, a
Admr::istragão aplica a tactica de |toferecer um chouriço para receber run porcortrmas os
ca:naradas d.evem estar aterrtos e nâo abdicar d.e outras reivindicações fundamentais ê
iuntá-ks á yrta peLos rectioactivos e constituir assin um bloco de d.ireitos flrnd.a -.mentaisrpelo qual devem lutar i:itransigentemente,

Aliás nos CtT o Governo aemagóglcamente cedeu 10 contos(dos cerca de 4o con -tos d.e rectroactivos o que os trabal-hadores tem d.ireito) com o d,up1o objecti-vo d.e 19
tentar d.esmobili-zar os trabalhadores d.os CÍf de lutas como por exemplo das 4O horas,
e 29 rtaguentarrt nâ dir"ecçâo do SI:'ITCT os elementos do PS ou seja os seus lacaiosrd.an-
d.o a ilusâo aos trabalhadores que estesrque traíram nriserávelmente a ]uta das 4O ho-
rasrsempre amanjaram quaisquer coisa para os trabalhadores"

Mas o facto é que o governorr6irr 19 contos para nâo ceder os 40 contos.
Portanto os camarad"as não se devem iludir com |trebuçadosfr rpois como sabem e a

prátic, o tem provado clara,nentero aumento de salário só pã, si irão resol-ve os pro -
blemas dos explorados*poj-s a.burguesia tem uilhentas formas de o recuperar para si.

Ligar ';usta, -luta pela conquista d.og rectroactivos a luta.por outras reivi-ndi
cações lmportantes e que a bufguesia terá díficuldad.e em recuperá-lasrd.eve ser o le-
ma d.a bandeira que os cs^maradâa rlos TIP d.evem empunhar ffumremente. .,./...
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a ) 4s Qlq& õ-e-q- l-o,§uê!qqt'= -{ae Lel-e-tg{u.qiae-êq _,rrsbea
Deb*:.cemo-nos agora sobre o significqd.o porítico que foi o facto d.o sindicato

d.os Telefonistasro maior ri.a empresa.ter ca.ído iras mãos cLos revisionistas d.o prtCrtp,
Estes lacaios que tinham sldc escorraeados pelos trabalhad"ores eIn Assembleia

Geral em 1975rconseçuiram obter d.esta vez um& uitóz{a que nem sequer espêravamrpois
eles tem uma consciôncia clar'a que e sua pol{tiea cle traioâo nâo tem de forua á1Ar-
ma o apcio dos trabalhadores, I,[as o revisj-orij-sno nâo á só o ROQUnra IUCfNDÂro DI5E,etc..rllll&sJ sim uma cor::ente pct{tice e quê tem uma basc social . O revisÍoni*o-u"tá
bastante infiltrad.o no seio do movimonto operário e popular(não á por acaso que e -les.eontrol-a:nraindargrande p,:rie dos sj_nd.icil.tos e outras or,ganizaçães de trabalhad.gres)e para ser isolad.o e escorreçaco terá d.e haver uma luta d.ura e prolongad.a porparte d,os marxistas-leninj-stas*mcLoÍstas d.e rienúncia e Cesmascaramento.

0s narxistas-ieninistas dos TIP que estiverem 2 anos na DirecçaÀ eo Sindicato
dos lblefon:istas nâo souire:'an aplicc"r llma política de nobillzaçâo constante u "o"iínua d'os geus a§sociados contra o re.rj-sio:risino e o oportun-ismo. Não tj.ver^am em eontãa Eiestão dos Dei-egadosi Sindr-cc-.is que sâo 6rgãos inãespensíveis e uma. f-igaçso efêe-tiva antre a llirccção q os trehallnd.ores en cada loeel de trabalho. Deii,atram que
9s Oelegados Sindica;is (ern parüc aijectos ao PÍ'CrrP e &o gru.pel-ho neo-revisionisia
UrrDPtr)fizessem uu trabarho cre sapard.e cs,lúnj-as e.ataques 

"or,.st*rlie* : Di;;n*, n"" --
fez oscilar e hesitar os trabalhadoros -rí.]o ai:oio á sua Direcçâo do -sindicatr: e seveio a r.eflectir enorynemente nrrs elei-ções,

Um exemplcr claro ó c q,-re sÊ passou com os camara<i.as d.a Arr.C,gUTÁ. querembora
soubessern que a DÍrecçâo cessante c bteve uma grand.e vÍtária ao conseguir irmpôr a i-
_g:"11",19 

entre mecanicos,gnirrd.il-fios e grra-rda-cabos,uma aspiraçâo;uãta 
" 

ql." já;-ra d.e ha 1on8os ?2o?ttoclavia gra.ncle parte:rão eicorreu ao acto elei_toralrdes"ruàte
do mesrno-pela politiea divisiorista u'desrnobilizadorartanto do PfiCrp como d.os Gn11gpratralres dos seus lacaios naquele iocal, rie trabalhor:.espectivamente o srlvA e,o Bal{-
DARRAreste conseguindo eom ares d.e Íresquerd.a[ amestar ?lguns camarad.as,Por outro lado.. a lista LU'IÀ-LINIDATE--VITÓRfrI, i,arnbám-não eonseguj_u fazer utnâ
propagand.a vj-va e mobilizadora clos trabalhadores dos TI,? para acorre,em em massa ao

. acto eleitoral na defesa cLe um sincLici:.to nas mâos dos trabalha.dores.
E estas foram as prilicipais citusae d.a vitória dos revisíoni-stas do prgrprpois

o facto d.e terem parti.cip;r<io ouiras 2li;tasruma delaÊ a rEre afecta ao partido do
Ooverno com alguns oportunis'l;as,lisfarcaocs d"e ilsocialis,bersrre a outra dos GD,rupirsa lista rrOrt e te::em ob'bido alguns votos oa. l-i-sta etJ)r,restes factos são seeundárj-os.

l) A polÍtica.Los métsa§*-*gj"-
I{as os social,'-.fascistas não vâo ter uiia vida fácilrpois os trabalhadores dos

Tr.,P rápida:nente se aperceberam e vá.o aperceber d; ";;*;;ii;;;"'g"1pista e traid.ora,
como o prova o facto de na iê ASSEi',{3LEfA GiiFÂl que fizeram para-teptar expulsar osmarxista-leninistas ri.a Comissâo itregociadora do ACT,sofreIam a sua lad.errota que os
tca'.ou_.de pânico e os fez recuar: r:.ã apiicaçâo da;;;;ii;i"ã ãportrnista e d.e con-ciliação gom o llatronato e o c,-;p:.tal ,

A1Ías c ]9 môs de exercício-d.r Di-recçâo socral-fascista já mostrou claramente
aos trabalhadores quais os sêus nétocios de trabalho contrários a d.emocraoia proletárla e aos interesses d.cs t:.eba-u-:aCotjes;

Â16m de na referida Assenble-ia se'berem e,enganad.ottna contagern de votos daspropostes(tinfram declaraoo venced.ora a sua p::oposia,mas os trl.;;alhadores presentes
estavam atentos e obrigaram nova contagem) rta.mbóm os seus golpes sâo clarãs por e -xemplo na questâo da eleiçâo ou raiificaçâo dos Delegad,os §:-náicai-s .

Embora seja corcecto que uma Direcçâo recentemente eleita faça um recensga&ento dos Deleeados Sindicp,jsresse trabalho d.eve ser feito atá ao fim e dentro a" aunã--"1cracia proletária. Ora os soci-al-fascistas sá o fizeram.nalguns locais ae trataUol
mas_vendo gue as coisas nâo the corriam de fej-çâoris-uo á,urJgà; elementos d.a sua i-gualhardesistirem de contj-nuar a ratÍfj-car ou eleger Delegadõs Sinti.icais nos restantes locaj-so-.

Os camaradas dcs 'ç'á:i'ios iocais,com d"ireito a Delegados Sino.icaisrdevem tomar
em mãos essa tarefa e exigl:'a participa.çâo ou o reconhecimento d.a Direcçâo.
_ futlo.aspecto demonstratirro d.e que os mótoclos de trabalho d.os revisionistas

sâo.antagónicos aos d.os rnarxistas-leninistas e'rpor exemploro-acolhjmento fej_to aossocios nas proprias instalações do sindicato" o.,/.,.
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Os revisionistas impõe' um ambiente d.e terror e desconfiançarportand.o-se como

autânticos d.onos e senhores como se o sindicato fosse um seu feud.o e nâo d.a pertença
d.e tod.os os s6cios, É verrpor exemploro cacique SILVÀ d.os CABOS a fechar todas as
portas e a farejar com olhos de patúo todos os trabal-irad.ores que entrem no sindica-
torprincipalmente nas reuniões d.e d.elegad"os sj-ndicais.

Como era diferente o ambiente sob a direcção cessante om que tod.as as sal-as
mesmo d,ocu.rnentos -estavam á d.isposiçâo d.e quaisquõr s6cio.,

Illas a poIítica do SILVÁ 6 a porítiea ao seu partidorá a potÍtica d.e autênti
cos capatazes pegos peio eapital para oprimir os operários e os trabalhad.ores.

c ) Os_. !e+_q1_:![_As]-c_i_q:tjlÊ_S--.*_ -Iqjg:s;_q.{r,c-q.l -üq*-t-fg-isõ!-.
Uns, das talefas que o PÍ,C',P eneomendou á actual direcçâo á a d.e tornar o nos-

so sild.j.cs,to ura d.óci1 apêr:dice da po1ítica cie traiçâo da Intãrsindical. 56 o facto
d^a suá demota na la ltsserlbleia os fez recuer na convocaçâo de outra rissenblela para
nos propôr a irrtegração rra Interslnciical,

l[.rerpor exenplora Direcçãc and.a na preperaçâo rio 19 de Iúeio ama.relo (p Inter*
€i:td.lcal, ê quer que es trosses Lutas sejam ene.abeçades por elarcomo se a Intergjxdj. -
ca3. alguna vez Lutasse pelos intc.resses dos trs,balhad.ores.

'3e canared.as deverr esta.:: atentosrpri.ncipalueni;o os C.elegados slndlcais e êos-
mes(BraL e âenuncia..r qualsqur:r golpe quê a Diercção faça nesse serrtid.o.

3 - + Cq$Is. Ão iE fElBl{rJIÁD0REs,- DOS ?LP-IISEOÁ

a)Q*§iEi;icq-tg-{p*?-eÀ'Áo,r#-q.Ê_-e_-e--Ç-9@
tlra il.as tarefasrtcrnb6rnrencomendadsls á actual direcç§o do sind.icatc á a d.e fer

zer um ataque á CT,o3,rAemd.o i'ro cercc qt,tg a burguesia e.o grande capital fazenn 
"nu 

69
Sâ9s ae vontade populerrtentandn liquidá-Ias ou esvaziá-las do sou eonteúd.o revolucl
onarlo. E a C'I cios TLP-LISB0JL ó u;l.a agulha cspetada na garganta de tod.a a burguesia,
desd.e os perrtidos burgueses e do grande capital(nãc á por acso que o jornaL fascista
trf§I'rp0rt a tem atacad.o)atá aos sociel-fascistas d.o Ptt0"Prpela suá actuáçâo d.e defesa
intranslgente d.os ir,teresses dos trabalhad.ores que representa e não só,

0s canaradas d.evem estar atentos acs ctaquesrcalúnias e insinuações gue a Dl-
recç6o social-fascista i:'á fazer í r:Íraf{ás 

"o*o 
jí o fez em re-*niõ"u ã" d.eíegad.os

sindicaiermas que foram prontornente desrnascarad.os.
Não ter ilusões que o revisionisriro á o inÍ-migo principal no seio d.os trabalha

dores e qu.ê utiliaa os *ótoc.os mais pórfidosrpróprlás ãa chãse a que ser.,em - a br{
guesia exploradora.

Dcsmascare{ qm toda a linha os ataque -que sajan feitos b m pela Dlrecção so-
cial-faseista d.o Srnd.icato dos'f el..fonistasr6 e tarefa que os camaradas d.evem tomar
em mâos e que a própria Ct deve responder tâco-a-taco.

b)&larEa,.lq1-o_s-aqe-Allej$_ç,_{oS-p_q4Epj-qqA9}Lcl-qr}árJ*q.

A burguesia explorad"orarta.mbórcrtem a sue tdctica d.e actuação e de acordo com
os seu§ lnteresses d.e classe. Aproveitand.o rr':ra fase em que o novi-mento operário está
virado pera a luta pelo pãe ou seja pelos ÂCT e pela contratação colectivara burgue-
sj-a tenta e vai reintegrande nas errtpr"esas todos os eontra-revoluoiorrari-osrpois preq.
sa d.eIes ps,ra na altrro. própria aplicar.o seu pierro d.e repressão.

Apsim acontece nos l'lPreln que aIóm das inürurizaç6es pagas aos ex-d.irectores ,
se terrta reintegrar todos os bufosrpídesrlegionários etc,..justamente saneeld,*s apos
o et25 d.e Âbrilrtrsem que os t::abalhad.ores d.os TIP tenhari: d.eid.o una resposta firme e de
cidid.arpois as srlas e:lergi-_as estâo viradas neste nomento para a luta pelo justo ÂC!.

Iilasrtanbámros priãiipais ruspor.sáveis neste 
"aso 

pãr nâo haver-.""uá resposta
firme, sâo aind.a os revisionistas âo PtÍCt'Prpoi s grand.e parte, d.os contra-revolueionári
os sapead.os forara-l1o sen uma.nmpla mobilizaçâo dos trabalhadoregrsei:i u]il claro destas
cata.nrento d.e todos os niétodos pidescos e de repressão feitos aittes do t12J de Âbriltt.

E não esquecetlos que a Conissâo d"e Sanea:nento era formada por elendntos tais
como o ROQilErLUCflIDÂrEng.GIl.rÊ§i'ÍiEADIiÍrI0rIEGIIãO etc,.. que nunca. ousara^rl nrobilizar
os trábalhBdores parâ um sanearaento revolucioniri-o e inclusivanente se viraram con.lç
tm, os carnaradas do C,de Ersino quand.o estes corz"ectamente se mobilj-zaram para esco,
raçar o faácista Pej-xotorcha.mando-lhes de'ragentes d.a C[Aorquetrfaziam o jogo da reac-
çãorretc.,.. Claro que agolla a reintegração'd.cs cont:a-revolucionários não tem a res-
posta que teria se tivessem sid.o os traballiadores a saneílosratravás d.e -i,lenários.

L{as a luta pelo saneârnento efecti-vo de todos os contra-revoluc:ionários á trnra
luta dura e prolongada(como a -Previdência)e eertaraente úrá agud.izaz'-serpois'os traba
Ihad.ores nâo esquecenr fácilr:rente quem os opr1miu e reprimiu durante 48 q,ncs.



-çc)@e4qç--tl8
Depois da g::ancln vitória que foi o facto d.a Àdmnistraçâo nâo conseguir descon

tar as horas c1e greve & esrrrago.dora lraroria dos camarad.asro GJverno nâo se fez êspê-r
rar e tratou ao bom estilo fascisti 'iazer um inquórito,visando acisa de tudo intinrj.-
dar a CI. Começand.o por interrogar 2 elementos da C[ro L'!,JlTZrverificou logo quo oã
ca^marad.as rrad.a declaro.vam e qu-e náo valia a pena continuar a interrogar os restante§"
e vai tentar,atravós c.a hierarclu-ia da enpresa e certamente atrav6s dos bufos(vóIlros
e novos)rdtez- declaraçSes a confiruaren as e?irregularid.adestt da referid.a greve,

0s camaradas em cada 1oca1 d.e trabalho rlevein denunciar quaísquer bufo ou tra!
d.o:r que insinue ou calunie o processo Ce luta pela nossa 6aixa de Previd.âncla,

Certanente os sal,.d.osos d-e antes do 1t25 c1e Âbriltt e outros d.o mesmo calibre.,eg
freçam as mâos de contenües ao poderen contribuir para a repressâo nos TlP, illas r:ad.a
está decidid.orrra situaeã,rr potfticare esses bufos e traidores certamente levarão o
justo corz'ectÍvo que ainaa r:áo levara:t,

l{âo d.eclarar nada,ieve ser a band.eira que os ca^lne-Tadas d.,sverâo empu::}anrseguin
d.o o exernplo dos canared.rr.s da Ct"

d ) 4- lute--pel,q--qggilc sg--ç§gqq{ig
À eleiçâo do Conselho oparário dos TIP tem sid.o uma luta dura e prolongad.a ê

atlnglu un ponto alto na eLe1çâo da fracçâo c1a il,onsezvaçâo fnterna.
A reurrlâo d^o passad.o d.ia 6 de .lrbril.entie a CT e os elementos eleitos por vo..

to secreto d.a Conservação interna dentro d.as horas de seruiçorveio d.emonstrar clara-
mente que há 2 ca.minhoÃ para o.Co::trolo Operári-orsend,o um rleles o d.o proS.etariad.o o
que visa a tonada d"o pod.er poiÍticr. e a resol-uçâo de tod.os os seus problemas e o our'
tro o d.o ttcontrolo da gestâot?*r?cont:rolo d.a produçãoÍ'raef and.id.o pelo capitaLrpelos
fascista e revj-sionistas,c.ue é o G.arrllüo d.a recuperaçâo ecoáónica capitalistaro câ -
miúto d.e uma maÍor repressdo e explo:'açâo dos trabalhadoreso

L{as analizemos pot{ti-ca.nen'L-ã essá reuniâo de 6ÂBRIT'_. À /ta*oistraçâo que atá a-
gora nâo ten posto entra./es t1e maior(Jor fai-ta de força) às reuniões d.ántro d.as ho -
ras d.e serviço previstas no ?lano cle Coirtrolo Operário.para esta d.ecid.j-u atacar e
tentar boÍcotar a ríestrlercha,mando n-o d,i:. anterior a CT para a. desconvocaltr, ou ad.iar a
sua hora para as 17 horas ao que a Ct c:rrect.smente ruío cedeu"

Isto vei-o plovar corio â br:.rguesiarenbore fale noÍt0ontrolo Operáriotr,s6 o acej--
ta d.esde que nâo ponh."i em causa os seus:.nteresses d.e classe, E se atá aqui não con-
seguiu evitar qu.e os traballrado::es '',;enhar:r a.var'r.çadoragora pênsa que 6 altura d.e o sus
ter e por isso o Âd.junto da 1,,dr:rrs-u:'açâo-ilng,Iíonteiro Lopes mandou d.escontar as ho -
ras &os participantes na refe::id.a reuriâo,

E foi ver o chefe de repari;içâo-.Eng" Amaral quertambámrestá contra o Controlo
Operári-o a d.efend.er com r-uhas e d.entes que a reureiâo à" ""r"* oe Bo ereÀeátos preju-
dicava o serviçorera contríi a. econonri-a nacicnal ,contra a austericiade etc..nâo ge 1em
b:and.o esse mesno en€enheiro qu,-- e1e próprJ o par'bi-cipou em rerrni6e:: comrocadas pela-
hiere:rquÍarcom rinrito mais par'cÍc.lpantes d.entro das horas do serviçorsem nunca se llg
ocupar com o serviçora ecorlJm..a ou a austeridade, E porquê esta d.uali.dad.e d.e crit6 ]
rios?

Pôrque estas reuniões clo Controlo Operário sâo contra os ilteresses d.e classe
que o §rr ê1'18, d.cfend.e. Âo passo que as reu!'iões oe ítreestruturaçâoffrd.e [planea:nentotr
convocad.as pela hierarquia capi-talista já iân interesse para o sr?eng. e outros la -
caios com inter{ssses prdprios c por-bantá ;d sâo boas paz.a. o serviço á para a ttecono-
fniarl

Mas os revisionis'bas d.o PilCttp e os neo-.revision-is'bas da UttDP,r como actuararn?
Dos elementos eleitos para o Conselho Operár'io fazem parte elementos como o R@IJE, a
I,UCIlmÀro Dlfffiro COüIfIHC do Âreeiro etc"o. conhecidos caciques do PrCrtPrassi.m eomo
o CItri\GS da Est:relarmembro conhecid.o de UrrDPtt" ?ois estes Jacaios portara^rrse d.a mes.
ma for-ma qae €1, Adru:íst:'açâo e o Eng,,Amaralris'i;o Srpactuaram e concj-liarara na tentat!
de boicote da reurliÉio 

"Os social;fascisbas enviaram o seu cacique fn3I.,iEfRA d^o ÍtNorte" á reun:iâo(co-
mo d.elegad.o sindj-cal)apresentar Lüla propos'i;a em que se desculpavarn d.e nâo ir á reun{
âo por não ter sído autorj.zadarmas q,L1e es-baveun d.ispos-i;os ir a outra desd.e-que autor$
zada ou fora das hc::as de_.senriÇo" I)a meslna, forma se portou o trrevolucionáriottClttIEs

.,pois sô apareceu ne reun-iâgrapos ela te:: acabatlo e d-epois de ter teiefonad.o paÍa a
CT a perguntar ee r,-alia a perra ir"

É bom. que os camarad.as d-os tlP tiren as 1ições d.estes laeaiosrd.a sua pofÍti-
ca e da sua actuaçâo que 6 ao fj:u e ao cabo a potíiica d.os partidos que os controlan
- ajoelhar perante o capitarl-rquand.o este intj:nid.a ou z'eprime.



-5-Por outro lsdoa proposta d.os socicl-fascistas mostra claramente â sua potíu--
ca em relaçâo ao controlo operário:a classe oqerária tem ae peà:.r 

""to"irãç-ão-ã-t,rr*guesia para o aplJ-carrcomo se o Controlo Operário n5o fosse uma luta de Éorte *"iãas duas classes antagónicas e que para ser apl+g+qo a fund.o leva a confrontaçôes.,..1ÂJ-1as Ãestes urtir,ios aeses o PrrCrtP tem mostrad.o clararnente o seu Bapei d.e la-caio d'o capital perante os d.ltames d.a burguesia. r.ssim foi para as eleigãeã au a"t*-gados sindicais no ifinistórj.o do Exército 
"* 

q..u perante a proibiçâo doà'ai5tar:is -tasro PcrP,/LiRP? foi o único a apresentar lista e a eleiçâo fez-se na r3ra. os social-fascistas meteran o rabo entre as pernas e nâo apresentara.m lista,
Mas estes ataques d.a burguesia mostra.ln que a nossa polÍtica ó correóta e cer-ta:nente os trabalhad.ores ,rão-se mobilizar para aplicar o Controlo operário. - -

4-OSr Cr^iDO PO CO DÂS Â],

5-

ICOES N;'l ri iCiO DOS

§*bg"p- sob as estrut,urae capi-talistas o facto dos adnnistrad.ores serem esteou aquole i-iic ivlduo, ser se cunaáriô' õãrã-õÀ_-tràr:ãlüdoü;,pffg*; 
-ãiüiô"ãçãõ- ãã"ii"]*e útt';,nc uexlda nn Àdmnistraçâo terii um significaco que..rale a pena airau-zar e que d.qa-ra um&' 'risão clara acs eafl&.redas d.a d.isputa ent:.e as várias cliques da burguesia, -

A ,td:nnistragâo dos CTT/tlF formada por T elemenios foi afó aqui 
"ujãita-a u_m'etflutatrJ'ntor:'18, entre 2.blocosrum encabeçaão pelo socíal-fascista CUI{A4, S§RXA ê o1l -tro re,is ou neÍros hete.róg6neo encabeçaclo pelo actual ?resid^eate isorrEEIito prlanremuo-

ra eLes todos no essenú-üI formassem un bloco ún:-co eorrtra os interesseg d.os traba -thadoresristo érapiic-.ara:n a pol{t:ca cios "ário* Eovcr]ros. 
"'eÀv'|Júve

l'Ías nos últinios -tempos o grande capitalratrav6s o.ã trTgitporrrterc feito uma sé -::ie d'e atao.ues aos flP/CTT que visand.o acima de tudo os irabalfrad.orês ê as suas orgg- -tILLzeçoosrtar.rbem teni falad.o em Ádmn:istraçâc ttgonçaivistarrvisand.o assj:n pôr á frente
tLa Âd-nnistraçiâo dos cTT/TlP os seus homens de mâoros lacaios d.o inperi-alimao america

I.- -t"ffitrno "soeialistatr da pequena burguesia como coir.ciliad.or que ártratou d,ettir na eorrver§arrê excnerou o social-fascistá cul,ur-,1, sERRAro cor. LL1IEUS DÂ sllvÂ e oDr.c.ri'RV;i.i,H0 Di' rfoNsE0Â(este a seu ped.ido pois já adivinliaía)rpara asslm l_avar as stl,.ag mâos face ao grand.e capital e seus partid-os crrDsrr e ?pD.
Por outro lado com esta med.id"a o governo tira Ca .Admnistraçâo um soôiaL-fae -cista Clrallil SEP.RI que cs trabalhadores d"os CTT odiava.nr justamenterpois foi e1e quefomentou e apadrinhou o srldflEl(sindieato paralelo nos cÚ[ com 

"""rrã-ãíiiiãtãjl""iei.-nando assiJrr funesttrs consequâneias rra unid.ad.e dos tiabalhad.ores e que se reflecteil
99o". na negociaçâo do seu ,\CT, Portanto o governo tente assim neutralÍza:: parte d.o
od.r-o que os trabalhadores dos c[T tem pela Âdmr:-i.straçâo.

Iila.s o mais curioso e d.enonstratj-vo d.e como este governo setrye tartto a imper.ialista comc a soei-a1-ir::pcriaU-stasré o facto d.o mesrao CLINII SERRjI ir d.esompenliar;;'*
ftn'r.ç6es de rnspector Geral d.as Tel-ecomun-icaçõesristo árum alto cargo para d1spo*Jçaódos social-fascistasrque assi.r: continuan a áisputar o óontrolo d.as telecomunicações.Âr{ás o nriats*ro P.lr[ vrLjlRrquand.o c]ramoü as organ-izações d.os trabal]rad.oreeôos CtT e dos flPrdesfez-ea ênr desculpas pe:'ante os social-fascistas do SINTEl.quan-do estes I'viaa com apreensâo b exonerãçâoi'do clnffu, sERiü. Enfirr.;;ã=;;""ilTt#;ã;
de esquerd,art.

Ârralizemos agora a^actuação d.os t{f1oS partid.os- burgueses e traidor^es no seiod.os TlPrespecialmente o PSro PrrirrP e os çplgprslu,;flpr/piicrp-aR)-;"" ;ã;-;á;;i*ã-q,r"ten algu:na influência.
a)BP§
Desde os"2 ou 3 c,onrunicad.os d.a chanad.a ?rCoordenad.ora Socj-alista,rrfeitos na altu::a d.a luta pela Previd.ânciarem que esses oportunistas a mand.o do govern, ,tr"*?r-ã*e caluniaram a lutarchegand.o a propôr a repressão i,.ct(e daÍ os inqüéritos)nunca maisse viu um co::iunicado d.essa genta3J:arcerta.uente con vergonha d,as ned.idas gnti-op""ã=i-

as a.antÍ-populares decretadas poz. qLlein os. controla.
Os treibalhadores socialistas d.os Tlp vâo vend.o nais clara:aente que os seus intêresses de classe sâo diferentes rlos d.os d.irigentes do rseufparti-do e certane"t" 

"ã'"füõra contirmar a §er iludidos pela.d.emagogia ão,Dr,soe,,res e pand.ilharembora haja operigo d.alguns d.eles §ê:cêÍr1 arrastad.os para a política d.a e,maiãria d.e esquerdarr f,ueos social-fascístas tanto apregoeff . i'.{as a m;:ioria dos trabe-J-hadores socialistas dosTlPrtambóm,já cor:hece estes laõaios e vâo tr:,ar o "*riniro-á;;;;i;;;";;;-;ãiài""r*nario. /



b) o- Pçtcnp

Este partid.o d.esd.e cedo viu a sua potít:-ca d.esmasóarada nos TlPrmas a vit6rla no

Sindicato dos telefonistas veio thes d.ar algum alento. Apesar da sua poútica de trqí
cão estar ben patente ao longo deste comunicadqr"or.ráÀ {irur-mais a1 gi;ma coi-sa1Polã
àrâ iofrrância na Conissâo Nãgociadorá'do ACT á grand,e(tenr fá elementos como o l§ElIO

d.os Cobrad.ooes,MARÇÀI,O dos Lietalrgto.3.,)e controlam guase tod.os os delegad.os sindi -
caisrnâo telefon-istasrdos TT,P, É curioso ana1J.zar até a cameira d.o cacique CARLOS

,tmfUilESrque d.e habitual papagaio reaccionárj-o das Assembleias d.o Sind..TeLef . foittpqg
movi-dotta Eng,Tecnico e d.e :iuredlato passou a d.elegad.o sindlcal d"estes. 

-

Tem sidó os caciques social-fasãista Cr\RlOS ÀUflnqES e o cobrador VICENIE(este
continua ánsoltailnos TlPrd.epois d.o susto de 1975)que ten sj-clo os maiores d.ivisionis-
tas no seio d.a l-uta pelo justo ÂCTraIiás co-mo fora.r,r d.eslascarad.os nortVasco Santanal

0s carnaradas d.evem estar atentos á potÍtica destes lacaios é outros que na altu-
ra pr6pria surgirâo cono verdadeiros lacaios d.o capital que são.

8) os gnuuP"ç/ujtoP."/P':-cttr(*)

Este grupelho que chegou a lnfluenciaq alguls -cag3ra{as 
dosrTlPrlrincipal$ente

os descontentes do PrtCttP ãrtarrlá*rbenificÍand.õ d.o oarao de oxr-gen-io OfElorestâo a ff
ealr êm completo isolamento e d.esegragaçâo. O facto d.e ficarem em últi-mo lugar no Sig
d.lcato d.os Eelefonistas(pensavam que garúrava.n)racompanhad.o pelo principal facto d.e

ao nÍvel mais geral não terem quaisquer progffma d.e acçâorsend.o meros lacaios d.o so-
cial--imperialiãmo e aind.a pelas lutas intestinas d.os oportunistas pela sua.dlrecçâo
leva a que os elenentos honestos que querem fazer a Revolução os tenl:a.n e têm aband'o

nailo. E nem os albaneses os salvarn d.e eair no eaixote d.o ]ixo d.a hist6ria.
iortanto quase não nereciam qualquer reparormas d.eve-se $es àar r:a cabeça atá

ao fj-n e aqui fica^n breves notas sobre este grupelho reaccionário.
O signlficad.o antj--marxista d.a frasett 0S RICOS Qfm PLGIJEI',I A CRfsEtrrso por si mos

tra claramente a ignorância d.estes lacaios sobre o narxisno-lenin:j-smo erta.mbórarcono
eLes ajoelha.m e ped.em esmolas ao capital.

À crj-se eeon3niica no nosso país-6 prwocad.a pelos pr6prios ricos(a sua classe) e

portanto eles nunca yâo pagar una coisa _que provocaraJil. 0 eüii)les facto de existirem
,i"o" 6 qrr" 6 a carsa da criseristo 6rsá acaband.o eom os ricos ou melhor com o sists
ma que pemite 

";;-.;Jil;i;-6'qu;'ã* 
poá" ràt"= com a crise e resolv&la para ã

Lad.o d.os explorad.os,
Por outro 1qd"o a frase p::ossupôe que se os^rieos pggassem-a crise(qç í ut6pico)

poderJ.an givçr á vontad.ero iue moãtra-a eonsci6ncia pôlitica d.os neo-revisionistas.
IÍcis pái""§ social-d.emocratas 6 que se d.efend.e essa potít:-ca d.e aruaento prograss!

va de i:npostos pa,ra os ricos para nâo se por em causa. a sua proprÍa 
"fdrrirraçao] 

Setã
quê o prrgrrp(p) -é 

soci-a1-d.erqocrata ? Se o fôr qm PortuggS- não terc saida.
A5ás parecid.a eom aquela frase s6 a que 6 utiJ::rzada pelos fascistas do CnDSr -

rtnãO Se d.eve acabar com os ricosrmas sim com os pobrestt-rescanoteandO a questâo d.e

que para acabar com os pobres 6 preciso primeiro acabar com os rÍcos que sâo os prlg
cipais causad.ores d.a existância d.os pobreso

Mas os neo-rerrision:istas não vâm uma linlra d.o marxisrnó-leninismore Yiraram-sq pg
t-.ra o auxlrlo d.os camaradas d.a ÂI,BANIAroomo se fosse o Partido do Trabalho c1a Albânia

ã""-ti""""u .ó*ã função resolver os problemas d.o proletari-ado portuguâst {a9 a exem-

nIo d.o contra-revotuó:-onário PrtcttPlrrlri1tt) que nâo será salvo pela CmNÂ POPULT^ürta,m -
iá*ro grupelho grrpprr/prrc[P(R) nâo se salvárá. ,l REVOIUÇJIO'PORTUGUESA faz-se em Po:r-

tugal com o nosso"proletariado e com o seu partido propri-o.

6 - Col{ctusõgs. o QUE Nos ro§EÀállXEE !

Fazenôo o balan§o d.as lutas nos TI,Pros ca.ntaradas vâm claramente que só nos-resta
lutar e sob a direccão d.o Partid.o Comurr-ista d.os Trabalhadores Portuguesesro unico par
ticio que r:ão os traiu ou trairáro único partid.o que tem rima solução operária para a

crise.
O movj:nento d.e adesâo ao PCTP/MRPP desencad.ead.o nos lLP mostra que o nosso pa.r-

tÍ.d.orembora jovem tem já um apoio eada vez maior no seio d.o proletariado. l\llas o pro-
letariado pare avançar precisq qe isolar o revisionisroord.esmascarar a política d'a
rrmaioria a" 

"uq,r"ããG"ã-râ;-6 
úais d.o que urna rfiaoria áe direitare.o"gartiztrr's"'á

volta d.os seus 6rgãos d.e classe, E precisa aci-ma d.e tudo de-un partid.o de classe.Es-
se partido,que u"?á ãi=pouio r ái*gi, as suas duras lutas á o PCT?.

EI'[ FBENIE PEL' fiúP0SIÇ40 D0 JUSTO r\CT !

SOCIÂI.FÂSCTSTÂS FORÀ DO SI}TDICÀTO !

IIIORIE Â0 FÀSffiSI'{O E .À0 SOCI/II-FÂSCIS},{O !

ÂDEI:E A0 PCTP !VfVA 0 PCT? !
lisboar2l d"e Àbril d'e L977

a c6tub do PCTP,4![R?P nos [L?


