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GmTRr t]§ Prr$rÍl§
DO P"G""P ITT}S TLP

IrtrTlt OS TRABALIIADORE§ ÜEVEM LUTAR
PELO§ StrUS INTERHSS§S DE CLASSfi

Camaradas dos TLP, 
.

a c§luLa do nCTn/MRpP nos tLP, como 6 §eu dever, sempre tem tomado
posíção püUlica sobre todos os grandes ê importantes problemas que sê
deparam aos trabalhadores"

Na al-tura em que acontecimentos de relevc poderão surgS.r tanto no
nosso pais comc) rra empresâ, a nori.qa céi"ula entendeu elaborar este comu -
nicado com a posiçãa cto nosso tr?art.ido f ace às seguinbes questões;

I Sj-tuação po}Ítica actual
2 Reestruturação,/nusão CTT/TLP

3 - Frevidência
4 - Sefesa do n0§50 ÀC?

5 * Àtaques do P"C"P/U"EP",/P"C"P{R) F Comissão de Trabalhaclores
dos TLP- LÍsboa

1 - O §OVÊRNO ACTUAL },1ÂTÊR IAL iZA O ACORDO FÂ§T ISTA-RÊV IS ION I5lAI

npôs a queda rlo I Governo const,itucionalr por pressão po6:ular. a bur-
guesÍa expioradora vÍu-§e em pâpos de aranha para encontrar umâ hova"for*
muLa governativa que fosse capaz de lançar ef,icaumenLe o seu plano de ex*
ploração e repressão do nosso povo"

uurante 2 meses de negociatas <àntre os vários partidos do 'capital,
desde o flüS expoente do imperialismo americano atê âo P'.CrrP laeaio do
social-imperlatismo russo, Loda a contra-revolução procurou umã" solução,
aÍncla, eüe lransit6ria pâra a crise rgue eles prôprios criar.rm. As dispu-
tas pela parte de ieão Sa exploração fizeram com guê o acordo durasse
t,ant* 'Lenrpo a ser at"ingido.

l'inalmen'Le surgiu uma plataforma de ent.endimento entre todos os par-
tidos burEueses, em que f .j-cararn no güverno a P§ e o partido do Erande ca-
pi'Lal privado CD§ e na chamada cposiÇão, o PSD e o duo socÍal-f asci-sta
p"cuB/u"I)P",

Nôs debates parlamentares ni.ngu6nr se preÕcupCIu âfi critl-car ou a *
poiar o progrâma. reãccionário d* gover:no, mas sirn a disput,ar os lugares
*1e po3-eiro, porgiie $ prôgràfl]a esse, desrle que tenha a polÍtica de eper -
tarb cinto pãra bs exf:toiados e alargar Õ cínturãç para os exptr-oradores, e-
Ie serâ o programa de todos os parhidos d,a i\ssemhleia seja na coligaçâo
CD§*P§D*PS-PrrC'rP*UrtDPrr, §e ja em coligaç;ro enLre 2 ou 3 partÍdos seja com
* governo de um sõ Partido.

Oá trabalhad.ores portugi.leses, há medÍda que o temSro vai passandq vão-*se npercehendç: melhor de como sâo demag6gico§ os pretensos ataques de uns
part,idon aos outros, come ô demag6giÇg a critica ao $overno de direita, do
social*fascj-st,a Carlo§ Brit,or corTlo sao cariçatos os berros do conselhei*
ro.ecácio Ba.rreirüs, feitos sô para portuguâs ver nã. televisão, pois Ês-
t* mesmo consellieiro Àc,âcio ê o primeiro â Çonversar rylisêysÀ&gq!Ê., nos



corredores da ÀsseÍnbleÍa1 corll os snrgs deputados sendo elns ou o fascistâ funa*
ral ela Cost,a ou o dito'ôonnunista Carlos BrÍto. 0 que se passa na reali*
dade na sociedade portuguesa ô que se vaj, rnaterializanclç cac:la vez maàs
a politica fascista-revisionista, ere exi.çtÍu nos ültimüs anos arrtes do
"25 de Àl:r{1", i:*to 6, os fasçistas domj-navaih o governÕ e todr:s o§ 6r
gãos d*. poder e üs revj-síonistas dominavam o nrovimento si.ndlcal- e tudcis
os ôrgãos de massas, d.ando a ideia que há uma luta tlntr* eles, mü.s a que§"
t*o de fundo, ê que estes dç:j-s secttlres da contra*revoluçãa, amhos estãa
de acordo em quê a cri.se tem de ser )-ançada pârâ ciry*: Co pcvo trahaltra*
dor ã custa de um plano de feroe exploração e repressã*, ou- nãt; ô isso
que indica os acordos çacretos entre o F'nC"p e o FS qlne pesml"tiram quÊ
este se coligasse c$m o CD§? Ou não ê isso que Índica o f.lcto *oPo'C"Io*i-
zer que o principal periEo actualmente ô oobsquerdismü" e o "avenLurei
rismo", isto é, as lutas dr:s trabalhadores, tentandn assÍm evitar quee§*
tes lutem contra as medidas do EÕvernor porLando*se assÍrn o partido so-
cial*fascista como o melhor defensor do governo?

ou não 6 isso'que i.nclÍca o facto de à. rntersindÍsal dÍzer qr:,e af,inal
este governo atô fala com os trahalhaclores {com a IntersÍndica} nas iiu&§
negociatas de trai,ção) sendo mel"hor que ô gôvÉ]rno anterior?

§ os social-fascistas da U"DP*' nãÕ se p*rtam conlo aut§nti*ôs cães
de t.rela do F''C*P? Gri-t,aram tant* pelo governo dcl ?5 de Abril do pevo
(que na seu entender nâo passa clo güvêrna 'oniâioria de esrluerda" FS-§J*'{:"F}
ê agcrã gri"tam pela saÍrla dr: CD§ do governo. §lm que fj-camos? S;rindoo CI)§i
do Eoverno, ficava sô o P§. Então porque 6 que a U"Dp"r quand* o q$verrlü
era P§, grit.ava por uni go\rerno 25 de Abril do pc:vo? Serã. que €Isites Gflor*
tunj-stasr eüe dtzem ü.s coisas que ü p"C"P não pocle d,ixer ern püh}ící] por:
táctica polÍtica vão continuar a influenciar a)-guns trabalh;rd*rts ht:nes*
tos? Fensamos que não, aos trabalhadores se torna mais claro que a }r.rha
contr.r ,rs medícla* dos governoÉ; sejam de direita ou de *'êsguürd&" {na$ so*
ciedades capitalistas os governos são sempre de É*fgl§.+,, peis sã^c> el-e{§
que representam Õs i"nteresses dos expiorad$res contra os interesses dos
expJ-orados a verdadej.ra e rijlJ._qq -e.qqpeq{+} passa par urna ciura }uta cÇn*
tra os revisionistas e neo*revisionisfas, infiltrados nú Í:$sso seio e o*
cupandc abusivamente og nüs$os ôrgãos de classe, psrrd c::iar am con<iições
psra que os explorad*s da nossa pã.tria &\íâncêrn decid"id.arnente *a ap}-íca *
ção da solução- <los tral:aLhadores pârâ a crÍse.

?" * AüL}DA tUTA HNTR[ O§ VÁR I O5 PART I üü§ §URGU[§E§ PTLA
coLocAÇÃü ü05 5[us H0HEN§ Dr i4Ão.

O sector das t.elec*municaçõer: é um dos ma:Ls :.ntp*rtantes rla economÍa-
Não ê For acasü que há uma elguáa luta pel-o seu cont"rol.u, ha.nto pelos fas*
cistas do üDS corno pelos socia!*fascistas do PirCrtP, pas$andcl pelÔs el.e
mentos da pequen.p bürçuesia e krurguesia nacj-onal afectos a{) P§/PSÍ)"

Todas as reestruLurações,/fusões que e c,*.pita]" faça r"lc s*ct*r tem ü
duplo ohjectivo de pCIr um'lado crÍar as condi(ôes nâsi emllreÍiâs pârâaplÍ*
car o programa econômLco da burguesía e por outro l.ado podel: haver umô

distrii:uíção das homens' de mão dos vários partidos cla burgtlesia "

É nesse sentidn que os comunistas e üs v*rdadeiros de:tncc.r,ât&§i e pãi*
triôtas do sector devem encarar o que se está a pãssâv t1§s CTT/T]:F.

togo a seguir ao"25 de Àbril"", &preveitando-sed$movirnento popular
pelo saíeamentô doç f àsclst.as, legicnãri*s, pid*s e l:ufos que existiarn
iros CTT',/TLp (e ainda populami os áocial*fascÍstas do P"Ü:P con§egiuírarn
important,es posições ii"ã 2 empresas, desde a adminis{:ração at^6 a lugares
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mais variâdCIfi da hierarr4uiar aüí)mpânhanrt* assím â seu esselto âÕH §Índl"
catos e outros 6rgãos de masslas.

Honnens comcr lJngÇCunha e SerrarTexr. tr)r. Ivlaàeus rta §llV.*r &o *Í"unf ga
admÍnj-straçã,o, §ng$ Yoscano, EngÇ Gíl, Eng? ?§cnica Cotmhfa* trft§É §l§r üe
Carvalho, nüs TLtr, todos eles captados pelo partÍdo *ocj.al*fascl"sta para
o seu controle neste sector, forarn l*nçados ao mai.s alto nÍvet"

0 partÍd* socÍal*fas*j-sfl*, i.ncJ.usjvarnente nã* estese cüni mei"as me*
didas para capt"*r f ascÍstas, elementçs quê semilre serv'iram da melhor f or-
ma o regime fascist"a, perâ &s sr"r&s fÍleiras, tornandÕ-os dcs urft momentqr
parà cl outro srn elementos "progres*iistas", *heganda o Tenente üud"as aín-
tegrar nos tLP o professclr d"a tride HngÇ Cjasbanheira FrancÍs*o. trroÍ assÍm
que nuffia Comissã* de Saneamento sr*rgÍnanr homens cÕmü os jâ cit.aders Eng?
Vaa de Carvalho e HngÇ Têcnj.co Coímhra,

À'pôs o "?S de Nqrvembrotra dÍsputa 5re1os }ugares chaves da
foÍ aS"argada a elernentçs afectos a» F$r â$ P§D e ao CD§.

Ao nÍvel da adrninÍ,straçã*r os sÕeial"-fascistas perderam certas po*-
sições ÇoÍn a saÍ.cla do seu táca5-o EnE? cunha e §erra, (que p*rêm estã. a'
espflra de ocupar_outrc) )"uqar inp*rttnte), mâ.§ contÍnunam a ter as §uas pü-
siçôes mesmo a nlvel da admÍnÍstraçâo. Por out,ro lado a nÍvel dos fLFf t)
paitidtr socÍal*f ascista a16m de cont,rolar qurase toda a rnáquÍna sl*ndical,
j"ncluindô ss deleqados êos §nqÇs e Eng?s Tõcnicos r exceptuanc3el a CT e ü§
deleqaclos dos escrÍtôrios {c*m algr:ns subornos} , tenta d.esesperadarnente
promover CIs seus hornens de mãr:.

Àscim, a1êm da promoçã* meteoriti-ca do a*.cÍque Carlos Anf,unes, prci-
moveu recentemente a MaRuel-a Marçalo. e tern homen*, comÕ o §ng? Mateusr.
no gal:Ínete cle engenheria e outros el-ementas er$ luqares chave da Ínfor*
mâtica. 0 outro sector do capÍtat. tamb6nt, conquis*ou alguma p*siçá.* nn
adrninistração, Çom a entrada do §nEQ Luciano da Silva e tentao prÍnci
palmente com â vÍnda rle fora de e*onornistas,advogados, etc díspuüar ü §on*
trCI]"o qla-s empres&§ ãüs s*cial*f,ascÍsta. Não foÍ por âcaso quffi ü fm'ecisba
Manuel Peixoto tarnl:óm 3â entr:ou para oc CfT.

Os trafualhadores ctros TLp, incluindo os quadros rÍernocra*as, não de*
vem ter ilusões. A rüestruturação/fusão CTt/fLP não ÉfeÍf;a p#ra melhorar
os serviços da ernpresâ e tornã:la numa empresâ cap&z de satisfaxer as ne -
cessirlades do r:ovo e dos tra.kralhadores ela sector.

mâo 6 pCIr atrãso quê ainda se cúntÍnuâ â espera r;ue üs vãrÍos pro-
jectos sejarn apresenf,arJo.q âos trabalhadore§, ape§.:.r de estarem concl-ui ;
tlos trã hastante t*mp:*. o que ss pâsisâ ô qtre, a)"ôm de uma acesa dÍsputa dos
fascisf,as, dos saci.aL"-f,asci**as e deruais *portunistas pelos lugares cha-
vÊr $ quü r1ifj.cutta ei eRtendimento, a ercSmí"nj-st.raçã* e f,r got/erno querem
tudo j"sso seja levarlo â prãt"ic& som áar *p*rt.unÍd.ad.e aos trabalhaclores de
Õ c0ntestarem"

/\ CT clos TLF-Í,x. t.em feito r"rm tral:ai-ho correcto de mobilização dr:s
'hrabalhar]ores pfrI'a esta que stãCI e tem apresenbado altern*bivas, ÇuÊ Õ m)§-
sm FartÍdo apoia'intrarusiqentemente, pois são elas que puderão encaminhar
os trahalhadores pal:â a ünica soâução que defcnde çs seu.s ÍnLeresses.

3 - PRIV I üfrNI tA - T$Ê0§ ü§ PAftT I CI*S (CDS, F§[, F§, F"tàrP E u'lDPr']
/,[PO }AM O PLÂ}.80 DO M IF,} 

'§T&ü 
ARNAUT

Ne*te ca.mpo <1e lut.a, a hu::guesi*. d.esistiu temporáriamente de n*s
tacar, ma* tem. a r';ossifi r:ai.xa na miy:a dos sec-,rs intentq:s. 0 novo MinÍstro,
apLícou çutra fãE:ticar.propeqandeÍa o chamado serviço nacional de saüde,
qüe não ô nrais do que uita tenta[Íva de lludÍr os trá]:al"hadores t e gue
nãc: passa de mais um conjunfo de mmdj-das quÊ sô vão &gravâr a saüde do
povÕ e &s condiçôes rlqr Lrahal-ho ctre grand.e parte dos trabalkradores c1a saü*
de"

empresa
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Para iss$ chamou t«:dos "os partidcls da Assembleia {s6 cl F§[: nãe] com*pêrêceu, mas por_umâ questão de taça} da reunião e não p*r CIutrai e to-dos estâo de acor<lo coffi o §erviço Nacíon;rl de §;iid*-oã-"tqinistro Àrnaut.
. "- Ou o plano de Arnaut serve ers inàeresses cla hurguesia no seu con *junto {o que ê verdade} pois tr:dos os seus parLiêos á;,ã;;;-""ãicã equem vai sofrer são r:s tra.bailadores r srl enlão àodos os partid,o* da lr11*guesia cleixaram de t.er divergênciaso vÍncÍo taLvez agüra ã p',C,tp7u;;§p,,
dizer gue CI CD$ jã ê {:rogresxisiLâ.,' .

Uma coi.sa ê certa e os Lrahall:,adores têm deo nÍvel da previdêneiar vai*se cSetÍorandp dÍs pãra
podem ter soluçãr: pera c: câsô

se levantar contra ela"
dia e sô eies própri*s

os tral:alhad"ores dos TLP devem-se mobi"Iizar ein mâssa ã volta da suaCf e defender intransiqenternente a sua Caixa cle FievÍdêncàa.

4 * DEFE§Â DO NO§§CI AOT FACE AOS ÂTÂqUÊ§ üA AD},tIN IsTRAç,qO
E DO5 SIND}[ATO§

Ss ürahalhadores dos TLP não devem ter ilusões, o seu ÂCt vai scfrerviolentos ataques da admÍni-stração conluiada côÍr ã êsmâgiadora maioria dosSind"icatos (em especial * sÍnrtÍcato dos Telefonistas de Lishoa) , As duasrêcentes ordens de serviço contra o AÇT são sô o pràncipio dos ataques.§e os trabalhadoleg pensarem que eFsas duas o.s. iã,, Aiàem respe5-to ãrnai*oria e não se môbílÍã;rrern *on€r* el-as a agminiãr.*áá"- i"ã rãr;;ã; sairmais e mais atê alterar em grande parte o ACT. À tâctica da adminj.stra
ção ô precisamente a de ir fazend.o-sair ês 0.S. uma a uma pãril ter ftene§resistância. Os trabaLhad.ores clevem pedir contas aos sell§ sÍnclicatos e.
delegados sírrdicais pela sua actívidãde na defesa do Àcr.

*Tambâm, neste campo, são os revisionistas o melhor hraçr: da adminiç-traçao noe ataques ao AC1,. o grie nso conse<ruirarn nas negociáções (tÍveran
d'e siÊ calar f ace ã movimentação ampla rlos t.rabalhad,ores Í . vão tentar oh-t*f agora no§ gabinetes, r:a$ legociatâ.ç com a administração, utiLiaandütados os truques jurirlicos pr6pilos dos fascistns e sr:cj.a}*fascístas"

DEFENDA},ICIS TIRIII§},ÍENTE Ü NüS§Ü ACT

5. CI§ REVI§IONÍ5TÂS QIJ§ CONTROLAH S §I-ITCT ü O SII,ITHL DO5 ÇTT
E O § INÜ I TATO DO§ TELEFSN I§T'Â§. .L I§8CIA, TâNTAI-I DrSr§PrRA.
§Ar"rENTE [CINQUtSTAR A t:"T. *05 TIp-Ll§S$A:

A CT dos ?Í,P*Lx é um dçs ünicos ôrgãos dos t,rahialhadores r no sec -tor das telecamunicações, que Õs z:evi.sionist.as do .Ê'rC*F, nãCI contr:olam,
sendo por isso um travãü a* pl*.n* de trai.çã* e de ataques aos interesses
dos trabalhadores, especialrnente os d*s 'llr, que a burguesia nü seu c$&-junto quer aplicar'.

. No passado serfipue os t,ral:aShadores dos TLP mobilizados parâ a lutapelas §uír§ conquistas, pel.a CT' d*s TLF-LxÍ sernpre a defenclêram d^os ata
ques dos §,eus inímiEoq, desde o Geiverno e aáxtínistração atê ã"os revisislnistas e neo-revisíonístas 

"

I'oi atravês cla sua CT' que CIs trabalhadores dos TLp ohtiveram ír"*-
portantes conquist*s pãra os seu$ interesses, o que f ez com gue os l.nj--
migcls d,os .trabalhadores 

" tivessem vâriasi vêEes de recuar nos Í*eus ataques
ã Ct e de aguardaren mell-rores oportuniclades. üom a enlracla do II Gove{.
n{l ConstitucÍonal, o pacto strcial pare ser impostor o$ rerii.sionistas do
P"Cup precÍsam de c*ntrolar toclcs üs organisrnos repr$sÊntati-vos dc:s tra-
balhadores, nãcl dej"xandr: qu.e nenhum orqani"smo "esqirerdista" Õrl "âverrtu *



r§lfo' §e lembre de mobilizar os trabalhadores para a defesa flrme dos
seus interesses.

É neste sentido que nos riltirnos 2 mesesr o PrrC'P desencad,eou deses-
peradamente um processo visando coloçar a CT dos TLP-Lx. sob o seu con-
trolo.

Para isso, sabendo gue os trabaLhadores deis TLF ainda não se esque-
ceram das suas traições na greve de 1975, e na previdêncÍa, lançararn mão
dos seus apêndices: os oportunÍstas da u"üp"7p7'ç'p(R) - para désencade-
arem o processo contactaram o social-fascista Guerreirc (do Conselho
Nacional da U"DP") e êncomendaram-no para bater a. caça. Como bçm cão de
caça este oportunista reuniu com os sêns apaniguados e, como sempre, sur-
ge com um comunicado "apartidárlo'* a dizer que a CT 6 "fascistat', que Çl

CT "apoia o $overno da díreita" eLc. isto ê, quand"o glgum d.os elementos ,
mesmo soh a sua influência, thes pergunta se a CT não fez um bom traba
tho, logo aquele social-fascisLa dÍe que isso não ê para dÍscutir, mas
sÍm o que interessa ê mandar a Cf abaixo de qualquêr mâneira, o que é
preciso ê levar ã prática o plano que o P"C*P Lhe encomendou.

Serâ que os trabalhadores dos TLP irão aceitar o plano destes la-
caios do patronato? Nâo, aliás a prática tesi mostrado o despreuo com gue
os trabalhadores têem os comunicados daqueles oportunistas. Estes pênsam
que os trabalhadores têm a memôria curta, mas os trabalhadores lembram -
-se bem que a Cf nunca traiu os seus inberesses, não trairâ e estã dis-
posta a encabeçar duros combates de classe para manter as suas conquis -
tas. os trabaltradores dos TLP sabem e conhecem bem a polÍtíca destes la-
caios do capital e cornô tâm traído todas as lutas dos trabalhadores por-
tugueses.

Como ê que conhecidos l-acaios como o BOQU§, LUCINDA, ALCOBIA. DINE,
NEMÊsIo D§ CAS?R0 (de f ascista passou a 'f:rogressista" ) e outros oportu -
nistas autênticos fura-greves (não fizerãm Àenhuma luta nos fLP) puderão
defender os interesses dos trabalhadores?

AIiás. nunca o poderiam defend.er, pois é essa precisamente a polÍ
tica dos partidos que os controlam.

Argumentam estes lacaias que a CT precisa de outros elementos para
ver se faaem melhor" Então estes oportunistas não controlam o SindÍcat,o
dos Telefonistas? Não control-anft quase todo o movimento sindical? O que á
que eles tem feito pelos tranalhadores? Pelo contrário a actual actuação
do Sindicato dos felefonÍstas no ACT vem mostrar aos trabalhadores como
actuam estes lacaios do capital, Os trabalhadores dos TLP devem isolar e
esmagar as manobras destes oportunÍstas, devem defender Íntransigentenen-
te a sua CT um dos poucos órgãos que ao nivel dos CTTr/TLP não é controla-
do pelo P*C''P e que portanto os pgde mobilÍzar para lutar para manter as
suas conquistas.

NOfÀ:Os trabalhadores dos fLP Sirecisam da sua actual CT. pois eLa será
um mârco importante na.defesa dos seuÊ interesses, nas vãrias frentes de
Lut,a na defesa do justo ACT, na defesa da Cai.xa de PrevÍdência, râ defe-
sa dqrs interesses d.os trabalhadores no proÇesso de rees{:ruturação/fusão,
na aplicação do êontrolo operárior êft sumar ênl todas â§ lutas que os tra-
balhadores tenham de encetar contra a exploração e a repressão.

CCINTRÀ OS ATAQUE§ SOCIAL-T'ASCTSTAS Ã Cf I
DETENDAIVIOS O ACT/TT,P:
D§TENDAMOS A CÂIXA DE FREVIDÉNCIA:
CONTRA AS MEDIDAS REACCIONÂR:AS DO GOVERNO:
PELA SOLUÇÃO DOS TRABÀLHÂ.DORE§ pAR.& À CRISE:
OS TRÂBALHADORES DO§ Ti,P VENCURÃO PORQUE O POi/O VENCER.I:

A Cê}ulâ, do PCTP,IMRPP

nos TtP
tÍsboa, 27 de Março de 1978
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