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Partitkr (.orrrurristl rkx 'I'r:rh:rllur.krrcs tlortu$ucscs (Pt-T'Pz MRPIr)

üEmffilffim§EEulR
},trTIr 1ü§ TtP?
Camaradas ôos TLF,

Csmo ê noEs,: ôever e trãbttp, a côlu1a do PCTFII'{R}P nô§ l[tP-Lx. toma
frequentemsnt; posfção face aoe assuntos quê lntereasaln aoa trabalhâ-
Aorás e ã nesse'senÊieô gue este comunÍcaâo vem abordar as segulntes
questõe§ r

I. A grande eoltgação CS§5IP§/§'t*"P/AIBP* n0 Governo.

2. Asçrdo cüm ü FtrlI e ref lexos noe TtP.
3. Caderno ReivÍndíÇatJ"vo dos SI,P.

4, &taques à corulesã* de trabalhadoree.

1. Ut'l §svERt{* quE §[RvE 0§ INTERE§SÊS D0 CAPITAL PRMoÜ
T OO ÜAPITAL HOI{OPOLi§TA CIE E§TAEO

o ÍI Goverrio Constltuclonal ("maig ã eequerda do gu€ ê I", como dis-
§e ô Dr, mãrio soareel tem coneeguldo levar'ã'prãtfca a§ medldas quê
o antàrfor não levou, embora no essencXal, a-burguesla-e o lraperta *
lis$ro no seu todo, ainda sentem que â reststênctá operâria e gopular
ê grande e cetrtamente irão procurar {t!e se tmponha no ftCI§§o palg um

síãtema capar de satJ.sfaaer tçdos os-dltar*es do ímperÍallsrno e do so-
'ciat-tmperl,allrmo.

DaÍ âs cont,radtçõ*s que exÍstenr enfre âs forças-polítícas da burgnre*
sia e e$tre tnslusivanente ã prôprfqr Gçvernü e o PieÊident.ê da'Repü*
blica qçe $e debatem pela lnel"hcr f,orma de oprl"mtr-_q reprimír o nÊs§o

§rCIvo - sr1 o presidenciallsmo {bonapart,lsroo} olr â 'rdemoeracla parla-
ÍEniar". .

No enüanto, ei§ ôrgãos do Sroder nãcl
trata de lançar cada vez maís medlôas
os trabalhadrires. Não tenn d,eixadcl de
cont,ra o povÕ trabalhadCIr em luta.

'tâm delxado de se unLr quaudio so
de fome ê ae exploração sobre

lançar ês suas polÍclas rGti[Rn etc.

Não tem deí:dado de pôr em liberdade todos os ptdes, leglonárlos, ffit-
bisüas, eontra-revolulionárlos do "25 de Novembro" (últimamente aüe o
Costa FÍartlns, ô t*f áo "çlia de salário para a Nação" salu em llhed*
àã, s6 faLtanáo o saçlal*f,ascl,sta VareLa-Gomes) ehâpouco temp§aPre-
síáâncta dâ Rspübliça não dqtxsu tambêm, de }ançar uma nota prÔvÕea -
tilfã-á tãâo-à-povo português ao permitir, gue ó fasclsta Tomaz slm-
bolo de 48 anos'de olr*ssão e rêprêssao do úosro povo, po§sa voltar
ao nosso pals.

Os ôrgãgs do poder nãa têm deíxado de decretar aumentos ctrorudos ao
seüs membros {Cãncelno da návãiüçaá. Governor §sseÍnblela-da Bepüb}1cq
Fofças Armadasr êtC...) enquanto-Por outro ladcl o nÍval de vl.dado PÕ*
vo trabalhador'de dla pâr.L-dÍa deãreeae atâ atÍngir a mieérta total.
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Mas o mais interessâüte de toda estÍl bagunçada e {uê os trabalhado-
res podeo ver esn os Éeus prôptios olhos ã que os partidoa quê oe di-
zem defençorça doe trabalhadores têm eido os uelhorer apoiantea de tô
dq esta potÍti-ea de repreesão e de exploração, em êBpecial, os quê eã
.Fo nattoioeiçã:" eomô ; P':'c"l/q"D1", iã quá o PPD tem algunas d{ver r
Beoeraa con o §overno, poie defeode o prêsidencialismo que não delxa
de ger uoa forma de opriuir e reprimir o nogso povo.

O duo p"C"p/{J'rDP" tem provarlo c}aramente na assembleia da nepübtl-
Ça qire tambêm faz parte dã collgação governarental ao aprÇva{ giande
pante dos decretos rêaccíonãrÍ*s ,iue ã tovernç lá coloeá"_oaÍ, talvea,
ã atto do Dr. Mârlo soares de que'íéste Gr:verno estã rnais ã esquerdât'.
No día 24 de Mal.o, quando CI Dr. Mârio Soares foi pedlr ã AsseÍnbleLa
da BepübLlca para reprimÍr a l"mprensa demoerãtlca e popular e em espg
ciaL o no6sÇ, Fartlda e o seu Órgão Central *LUTA POPULAR- (que não
tem dado trêgiuae no desmascaraÍnênto e denüncla da corrupÇão, dos êsor*
dos secretos com o ÍmperlalLsmo, dos pl"ano* de exploraçao do nosso po
vo o que Lhe tem val"ldo dezenas de procesaos e mu,l-tas) r logo o P'tC"Ef
/[I"DP" de conluio com o CDS/P§ bateram palmas e aprovaram'de Çrutr,

E*ibora o prlmeíro-mlnietro tenha dlto que âs medidas eão paEa repr!
mir oe faecÍstao, ni.nçuém deve ter llusões, Êssâs ruedtdas serão para
reprlmLr os trabalhadôres e o povor 

- 
sêrãs medidas*para reprimirêsorgq,

nizaçoes dos trabal"hadores e a sua lmprenoa e eerilo med{das que deixa
rão ôs fasclstas e es soclal-fascÍstaâ'fvontade, altás cCImo-a prâttl
ca o t*m demonstrado.

A nÍveL do moylmento stndical e popular cont,ra a exploração, têm sJ"
do o P't§üPê & Ufrap't os maiores obstáculos ao desenvolvlmenio das gre-
vêsp dae lutas cont,ra as desocupaçõesr âs srrastarem os trabalhadores
para cumprirem as le j.s r âo colocarem os §Sindlcatos e CTs, {oÉ colrtro*
l"arn, Çontra as lutas eupontânsâs qus os t,rabaltradores de norte a sul
do paÍs têm desenvolvido

Como eis trabalhadores podem ver claramente toda a burgussía está u-
ntda pâra reprlnrtr o povo, havendc sô divergências nCI seu seÍo na
forma de o explorarr üâ procura da parte d* leão do orçarnento do cap!
tal; na prôcura de coloçar o nÕãsÕ paÍs ou ssh a alçadà..completa do
IrnperialÍsmo amerLcuno e do imperlailsmo europeu au entâo do soclal -
-kçer1al"lsmo russô,

?. O ACOROO COfi O F},II E O §TU REFLIXO NO§ STT/TLP

O recente àcordo entre o Governo português e o Fundo MonetârlÕ In -
ternaclonal ê um vll ataque â nossa IHDEpgNDÊUcra NACIONÀIr, a todos
os democratas, a todos' os trahalhadores e â esmaEadora Rral"*ria do po-
vo português.

Este Àçordo trarâ parâ o nos§o paÍs uma f,ome cadâ r/er ma*or o trÍnâ. ml,
sêrla extrema, aumenlaÉâ assustedàranrente o desempregü e levarâ â faT
lêneta milhares e mílhares de pequenas e m§dias empresa§"

Às condlçôes exígldas pelo FMÍ são um rol de humi"lhações e vexames
para o povo portugues.

Exlgênclas de un Governo capaa de reprÍmirr de um Çovernç eapaa de
f aaer uma polítlca de contenção e redução d*s sal.ârlon r*al"s r êIri suma
um Governo câf)âu de obter chórudos Lucros parà üs granrles capltal"ls
tas e paraeitas naçlonals e estrangelros,

Por outro lado, o Acordo. tem a Çonsentlmento táeito daqueLes que
se dlaem contra ele, ou seja o F'rCt'F e ê U"§Pt'. O prôprÍo BarreÍrlnhas
Cunhalpnünt comlclo em QueLjas, dísse elararnente que o Àcordo c*m o
FMI era tnevÍtáveI e neçessárlo.
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ALtás, essê polÍtíca de pactuação com o grande capital tem sLda c1a
rêr pols os lnümeros §lndtcat*s á outras organízaçõás dos trahalhadotr
reEr controlado* pela ltnha F"e"F/u"DPu não têm máxido uma palha con-lra o FP1I erineluslvamenterem muitas enpresasr os revisÍonistas têm vo
tado contra as moções que os trabalhadores têm apresentado contra o §
cordo cÕm <> §'MI.

Nos CtTr/TLP.a polÍttça do FMI tarnl:ênr fará os seus efeitos comc cün-
fessou há pouco üm dos seus &dmlnlst,radsres ao dJ.zer que o Governo jâ
determinÕu que os l"nvest"imentos na nosÊa enipresa têru de dlmlnuÍr Cras
ticamente.

É esta-polÍtlca que $ervú ss inàeresses dos assÍnantes e dos prôpr!
os trabalhadores?

É límt"tando os investlmentos que se
povCI que esperam telefone?

É ltmttando os.LnvestÍmentos {ue 6e
presas de forma a elas ccrrespünderem

satl"sfar os 70"ü00 eLementos âo

poderão desenvolver as duas em-
a um bom seryiço püblico?

É llmitandCI Ê§ lnvestlmentos que s* poderâ desenvolver a lndüstria
do sector das TelecornunÍcações?

E aos mÍlhares de trahal"hadores da indüstria o que os espera?

,O Acclrdo çom o FslI 6 un ataque âo nosso prôprlo desenvolvl"mento econôrnÍso. -

Todos os eJ.ementçs democrat,as (comunlstas ou nãol e a es$agêdçra n4
orla dos trabalhad+res portugueses se deveÍn levantar contra ião frumf:
l.hante e vexatôrt* Asçrda.

3, A CoLiGAçfi0 §0vÊRf{ülp*c"P/u*Dpu E uu FÀcT0 E L§uAt{T0u-58 [pt BL0c0
COHTAA O AUHTNTS flCIs CRDTNADO§ Di}S TRABALHÀDOAg5:

-O ÀCTITLP de L977 foi urn acordo quêrno essencial, ttouxe alçumas v!tõrlas para os trabalhadores dâs 1,I,p Ê que veío consÍgnar "leÇalmenüF'
algumas conquistâs que. se tinharn obtÍelo-no deçorrer dá luta, como foi
a eemana dss 40 horas ê ç recsnhecimento das Carnis*ões de Trabathade-
res Ê o pr6prio Centrolo operãrio, emhora este não deperrda prÍnçipal-
iÍEnte da lei ou de ÀcTs , mas sim da luta, da fcrça e âa orgánir.ação
doe trabalhadores para a sua aplicação.

No aspeeto'sa1arla1 tamhêm o ACT {amplamente dl§cutÍdo e vçrtada nCI
selo dos tra.balhadoree) veio rerpon6er naquel"e momento ãs necessida -,
des elementares dos trabalhadçrreepapÊsar do um ACt seT sefipre temporã
rio e instãvetrr pois não hâ acordo tossíveI ent,re exploradores u ã* tr
plorados que seja estãvel e eteroo,

Inclusl.vamente, o próprio ACT pode aer alterado nü seu preao de vÍ*
gência, por força da l"uia entre á* duas classes, For partã dos explo-
rados como da parte dos explorad*res, prlnclpal"mente quandp essa luta
ê mais aguda, comü acantecô no nÕsso pãís

O,nosso ÀCT de L9771 lmposto pela força da experi6ncia de luta dos
trabalhadares clos TÍ,P, necessarÍ-amente teria de *er logo atacada pela
burguesia e seus gove.rnos que irÍam tentar recuperar CI que cederam na
negoclação e, ela-pr:ôpría 6rrrguesta não ta espelar pelo fim da vtgên-
cla do ACT para tentar recuperar, cilrilo sos querer$ f.at.*r erer $s revi-
sionistas do PltC'rP* qÉê acuitadoB nâ grande rnaioria rtros §indieatos das
TLP, dizem que o nsrsso ACT 6 para re.spôitar * quê devernas esperêr pf;-
1a sua revisão.
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ê" Então estes oporLunlstâs e cenÇilladores não vêem que o Governo não
reepeit.a. o AC? ao aumentar constantemente os preÇos dos bens essenci*ais, reduaindo asslrn drasticament-e o salãrlo reai?

b. Serã cumprir o.s.CT a Adminlstração, soh a Çapa da reestruturaçãüra§
mentar CIs ordenados â'esmaçadora úaiorla dos Qúadros da ernpresaÍ

c. Serã curnprir o AC? a saÍda dos pacote.s de mieêrla por parte'do Go -
verno?

d. Serã cumprir o ACT o Acordo entre a FMI e o Gorrerno clue obriga a ]an
çar a cr^lse econônlcâ pera cima das tra]:alhadores?

Cl"aror conto semprê dissemos, cs ÀCTs meslmo qrf,e conslgam eÇnqulstas
Fara os exploradeis nunca c*nsegui.rão resolver a cont"r:aelíção entre as
duas clâsse§.

A cl"asse dos explorados ounÇa poderâ resolver os sêus prohlemas en-
guanto não conqutbtar o peider político ê exêrcer a sua *rltadura çol:re
os eapitalistas.

[udo o que sejam ACTs e CCTç sCIb a dlladura do capl-tal ( tenha eeta
a forrna que. tÍver - fascJ-smorsocÍal"*fascismordenocracia burguesaletc.)
nuncê poderão obter o SocJ-allsmo para os trabalhadores.

Foftantor âÇhâ G nosso Partldo que fol Çorr:êcta a lniclatlva da Co*
míssao 19 de Malrr de lançar a luta por um Caderrro Relvl-ndÍcatlvo no§
TLP, no sentl.de do* trahralhadores defenderem &s suas conqui*tâÉ e dê-
senvolverem u$ at,aque contra o aumento do custo de vlda, assl-m como
forma de contra*atacar ae rnedJ.dâ6 reacÇionárlas d,o Governo ê da Adml*
nlstração.

O Caderno ReívÍndícatl"yo assent,e na pãlâvra de orCem .* Aumento Ge*
ral de salártos - 6 tarr&6m uma respostâ âs pret,enÊas reestruturações
da Adrniní*tração que não são maís ão que umâ manobrâ tlãra aum*ntâr Ç§
Quadros e arràsuá-los pâra a Bua polÍÉtca de repressãà e exploração
doa trabalhadores,

O Caderno Reivindlcativo, lanç.ado antes da ceimernoração do t? de Malo.
não tlnha, quanto a nõe, apena§'o objecttvo de movlrnentar os trabalha
doreg para aquela Ço$emsração no Rossio, coÍrlo ,3lsseraÍn os revl,sÍonÍs:
tas do §lndl.cato dos TelefanÍstas de Lisboâ nCI Plenãrio realiaado a
golpe,no dia ,,t. de Junho de 1978r Ínâs pensa$os quÊ a Lut"a pela sua r.m
poslção tem de ser Levada atâ ao fim pàra uma resposta activa contraã
exploraçao e a repres§ao.

Aliãs, quem aplica a polÍttca de arrastar $s trabalhadores parâ na-
nlfestações Eolptst.asrquem grlta eÇRtra as medklas do Governa(mas no
fgado apoÍanáo-a§) são precÍeamen*e oe revisl-onistas rlo F"C'P e da
Uínp",/Ir"CnF {R} . 'Arra.sta}am mílhares de tr"abal"hadores parâ o gstádto da
E'NAT grÍtando contra o aumenta «1o custo de vlda e contra as medldas
do Governo.

Mae gue medl.das cçncret,as tornaram nessê eentida? O que fez a Inter-
slndtcal contra o aumento dc> custo de vLda a nã'o ser dÍzer que ê umÍr
grande vltõrla o Governo ceder uns mÍseros 500$00 âo$ reformados e
passôr o ordenado mlnimo parâ a mls6rÍa de 5.?0í)$00 t1lquI-clos?

O que fez o Stndicato dos Telefonlstas de Lisbo& na riefesa dos sêu§
sôçtos _a não sês quÊrer revogar juntarnente *orn a Àdministração a)-Eu -
rnas cláusulas do AC§ gue defendern os J-nteresses dos trabalhàdores co-
mo sejam as das faltas, a dos aLarmes ã nolte e a da aieitação?
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ttle realldade $B revisionistas do Ptre'rf nôB TLP aeguindo â pôLÍt,ica
do seu partido, a polÍtiça dc Àcordo sêerêtü co$r o üoverno, â políti-
ca de eonluio csm o f'MI, tâm evitado que üs trâbalhadores doe TLP lu*
temr vindo ã8ore âô de ciroa cl,aramente & su& política auti*trabalhadu
res ao tsú&reú posição contra o SÀUE(§ü AEIYII{DLüÀTÍ. .

Os t,rahaihadores que tinham iLusôes sübre_a poLíttca de "esguêrda"
deste pârtido tlrem açrüra as vosaâ§ *<lnclusõee.

Na mesma ordem se caloÇam ôs ôportunlsLas d,a Uf'DPu/P"CfiP (Rl que fo*
r:an mais papistas quê o paps ac fazerem rf,m cômunicadç contra o Cader*
no Relvindicativop ê7 á curioso anal-lsar os seus argumentos.

DLzern que t'ã oportunismo pedír aurrent(rs de ordenedas agorarpois e-
l.es j ã ti.nhaa f aLada nisso em 0utubrp de Lg??t' ,

Mesmo que assim fosse (çr que não ã verdade), então porque não apot-
am u& Caderno fi.eívindicativo enr. I4aÍo de L978 r ss Jã dizÍam que os or*
denados ererm escassos ern 19?7 e estee não ee aLterararn neste espaço
de tempo?

§ô se justifica esta postção da eeguS.nte formar

I. Qu o custo de vlda deseeu tabaÍxamento de preço§l entre L977 e 1978 e
ent,ão os trabalhadores podem êgÕr€lnã+ pecl1"l el-que pedlam em Outubrodê
t971, ír quê não ê verdade;

Ou então os neo*revlsÍonistãs ê gue são verdadeÍrss oportunistasr êe
pedlrem uma çoisa eÍn Outui:ro de L977, quando as condlções nessa altu-
ra apontava.m {e apontaram} para outrar ê âgore quq ãs condlções se c4
aram pâra exigir aumentos Gs nÉo-revlsíonlstas dizem gue náo.

Esta pol"Ítlca contraditória e akrsurda mas servindo sempre os interes-
ses dos lnl"migos dos trahalhadorec, vem mostrar Çlaramsnte aos traha-
lhadores que e*tes oportunistas não são mals do que um apêndice dos
social-fasçístas e que sxistêm sS para atrapalhâr e confundir os tra-
balhadores nâ sua anâllse do correÇto e do errado.

Desde Outubro de 197? atÉ tntaÍo de 19?8r âs condtçães de vida dos üp
belhadores agravarffn-§€r a sltuação alter*u*§e radícalmentelcorno Jã
dlssemos atrâs, e é correcto que $s trabal-hadores J.utem pêlos seus ttr-
teresses e p{ir manterem as suás conquistae nêm gue pôrê isso *e tenhã
de Lutar contra a vtgôncta do ÂCT.

A ABMIItI§TRAçfio t 0 ü0VERN0 VÃ0 T[NTÀn Ií'lFSR Ur-tA PüRTARIÂ C0NJUI{TA
cTTITLP:

Por outro lado, esperar pela revlsão do ACT para faaer faee ao Çu§*
to de vlda ser"ia urn erro fatal para os trabalhadores e os revislônis-
tas do §lndlçatc dos Telefonistas sahem Ís6o.

I,lesmo que eft CIutuhro de 19?8, ?0 e lal Sindl"eatos dos-TLP cônsêgui§
sem apresentar umâ prÕpôsta de revlsãs do AÇT, o eerto ã gue a AdmÍ

$1tgagão trâ apresent&r ume contra*proposta conjunta CTT./TtPrpol.s os
TLP delxarant d.e exÍstlr como emprs,s& nutEnoma cúm e reestruturaçaCI e
sgora o que existe ã a Direcção Regiorrel de Teleeontunicaçães de Lis
boa e do Ports que fasem pertê duma mecmê emprêsa }.laciorral de Teleco-
uunicações.

Todos n6s sebemo* pnr experiên*la prôpria, qsê ne§6as condlções a§
nÊgocleçôes Írão ser mais clÍfÍceis * irão certamente ârrastar-se.

,)

3.
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FQr outro iada, cieixar ês cclisas parâ a revisã+ do IICT íambêm convL
râ aos revisionÍst.as d* FrrC!'p da Dtlecçâo do §inrlicabç doe §*lefonlsr
tas de tisbâa, pclri nas eleições para ó sind.icato (Fevereiro 19?g)
Les iriam dlaer aüs sôeios nessâ ál*ura que não convem sairein dç sln*
dícato, pols eles â que eetão a nego*Í&r ô &CT.

Por eutrü lado ai.nd*, hâ u$â lei que d,*íermin* que ao fim de 4 ue
Êês de negoei*çâor sê não hcuuer acçrdo, gai uüâ fortaria govêrnânea*
Lal "

fr nesse gentÍd* 8uêr lndependentsmente de os Slndícatos prepararêÍÍra
revÍsão d* ÀCf (é seu dever fazâ-l+r §€r! sêr nesessârlo perguntar aos
trabal"hadores se o devem f aaer) r é certo que a irnposição do Cadernc fiel
vindiçativo Epreqentado peta Cômlssão 1ç cíe s{a;"çr-traiá vit6rta* aní
trabal"hadores e será a mel"i:or forma de lutar çontra o aumento do cu§*
to de vida.

os ôpôreunisbas clieem que s Çaderno Reivindicativo ã ruspeLLo por -
que 6 inj.ciativa de u& partido pol"Í.tiÇô.

Na socledade e na luta de classes, nã* hâ nada que não seja polÍtt-
co e não tenha a Ínf,ltrância dos partidüs poLÍticos. Às cLasiee são re-
presÊntadâs por partidos e *ert*rnente êstes tâm âs susB posiçã*§ ss *
!,re ôs prohlÊmss.

O que crs trebal,hadores devem analLsar 6 ce as prop*stas apresenta -
das .çervem ou não +s sêus lnteresses d.e clagç* .

§e ê p*IÍtíco apresüntêr uÍn Caderno ReivindicatÍvo não, é polÍtico lr
contra ele?

Não ê polÍtieo hrâ*rar a luta dos trabalhadores cq:ntra as rnedtdas do
Governa?

xão ê p*lítico faaer o pacLo socj.al, istt: ê, aceLtar de bom agrado
a§ Lels reaceiçnárJ,ae do Governo?

tqão É p*IÍàteo, cü&o faa o Siridlcatü dos ?el-efonístas de tl-sl:oaratã
cêr o Caàerns Rei-vlndicativo e dlãer âôs trabalhaáores que devea, esp{
rar pel* ACT para fazer face ao cç,*tr de vÍda? -Nãç ê iss,s preelnamen*
te Õ quÊ pretenáe a burguesia exploradçra e c FHf?

Fara dieer aos trabalharlores perfl esperàre& pe1.o AtT parà 1*varem an

üeÍlt,os nãç erâ prec,ieo haver §i.ndicatçs, poia s prãprio Çovernç o de*
cretou. Ou serã que o üoverno tern'em conta os inter*sses dos trabalha
dores? Em que fÍcamos?

Na nossa maneira de ver a posÍçã? {ou revl"sionlstas de Éerem c+ntra
o §aderno ReivindicatÍvo â uÊ8 posiçau paliticar cJlrs c*rresponde aô
paütÕ socíaJ",havido entre os parcelros socials - §lnrÍícatels aarareL*s
e o'Governo dçs pâtróes.

4. 05 ATÁQUr§ Ã Cül,lI §§§0 D[, TRÂ$ALHÂD0Rt§
I

üesde o inÍcio da }r:ta pela criação_da ComlssãÕ d* Trabalharlores dÚs
TLP-Llshoa, sempre o lrlinrigcr §Ê <>po§ & §ua edi-fÍeaçãç como um ôrgãoç
ce*sârÍç doe trahalltadores d.r;s liLP para Cesenvellver as stxâs lutas,

?anto Õ F"C"P, Ç{Ê ctruerÍa forrnar uma (omissãa ÍnhersinclÍcal **nu f4}
sa alternatÍvar"*óÀo á u"üp" que chegou a fazer uÍít *§mllnicadç no d'fã
rlas eleiçôes a Sizer aos trahalhadÕres pera nãc votaremr pols segundo
áj.riamr áe Comissôes de t'rabaltradores Êrem reaccÍçnâries e fazJ"am o
jogo do patrão (ll:), foram clos maíores o,hstâculos parê â forrnação da
nossa fomlssão f,e Trahalhadores"
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iuntannente süm & Administraçãor tç:dos $s partÍdos opürtsnistas ten-
tararn de todas as formas evitar que ee criasse ê reforçasse a nossâ
eornÍssão üe TrahaLharl0res.

Sô a nÇssâ PargÍd-or nâ e].trrra aind: MRpIl, ê os treibalhadores mais
avançadÇs dos TtP comprêend*i:anr â nÊ{íisgiiclatttl cla f,.T. e apolaram a âtã. ,-crÍaçao e ó seu rêforçr:.

I'oI atravâs durna dura r, ionga l-ut-e.r eue a CT se lmplantou como um
ôrgão in<liepensâve} â esmaga.dora maicr{a d«:s trabalhaãores dcs tLP no
seu conjunto.

S'o1 atravês da sua CT que Õs trahalirari{:res dos TLP conquistârâm vi-
tôrtasr ÇÕtno o saneamsntú dos ex*Dáreet.Õres, a iãerÊana dad 40Íira lutapela nc)Ésa Caixa d.e Previdência e t,antas ol.rtrâs vítôrias índl-viduâis ee co]-ectj-vas clos trairalhadores.

O lnínnigo várias vezes tenLou a{:acar a Ct, mâs sempre fat d.errotado,pois o§ trabalh.ldores não tôrn íc1o aLrás desses CIpc,rtuÍti.çtas rpois sen-
tem que ã sua Ct os defende intransígentemente.

t{*s ül"timos 5 meses uma co1lgaç;io P"C"p'/tiitDP" Lem tentado d,esesperâ
damente fauer um ataque sem raàãá ri cr. É curiorio ar6 rÉparâr cÕmo os
oporturris ta,§ da UrtDp!r que expressâraill puh lie amenke que &s ü?s ertrn rear
cionãrÍ"4s, ágora rrão se privam de tÉntêr ir p{rrír â nossa CT,Aonde chã
*a o oportuni*fio! .. -

§ste ataque, quer se qr-r*irê. üu nãr: *stá em eÕnsonãncta Çom os ata -
quâ§ da Administração ê dr., Governo ãsC?s. no sêrl conjunt':r pois pâra
apllcaxern-oÍ3 §eus planos iie repre*rão e exptoraç:fro, ô,1ç cc:má a dosÍLP*Lx. sã,o um irnpõcilho riue çt>;-tl,'êfll arrerelai. "

"Iâ gue a âsseslblei-a da íie6:ibl.tca não censeguiu aintia aprovar a sua
IeÍ côntra as CTs e o *orrtrolo Ope:rá: io, a burguesía lança desespera-
damente os seus agenles nr-'' stlio r.l{rs trabal"hadores, r*visionirtas ê neo
-revisíonÍstas, no sentJ-do cle ríesvÍar as C?s dos sÉus ohj*ct,ivos reval
Luçlonãríos.

-0 CIqortuni.sms da urr§?[ ã t al", {lue os sEUs menibros noB TLr} r acham
não hã candiçõc,s ?ate Ímpor s f adernr: Rei. viudícaLivo {por câu6s das
riae csmô eLae qlizemi, jâ êcham que, hã condÍ.çü*B p,âra pôr en causa
CT.

Itão índlcarn estets factos riue ãr tI"üP" ê o *rel.l'ior batedor do p'.C"Fno§
TLP?

O FilCIP gue se vê aflÍt-o rraráq rls:fender a sua p+lÍtlca d"e t.raicão noSindi*ato dcl* Telefçnista.* r:le Lishâa, p*rquê os-sócios não cçnfiam rre
Ies _{e cam tçc]a à rarão), lança Ç sêu apôidi*e ÍJnDp', em manohras deff
versão contra a CT par& Ler r* rles,v.la c,ã trabalhadcr:es rlos seus objeãtlvas quê no moÍnent,c actual d*ve ser a lui:a pelr; Caderno t{eívindlcãtf
vo.

O-grupÕ de op+rtr.rnÍÊtas que-at,acam a üT^"eÍiqÉ*ce*sen de apresentar
um ün1co argumànto que seji ";á11do pata pür em causíi ô t)ússa cr.E "ê§quecê-§ei" pÇrque nãs hã argumentcs p;ri:e tal.

0§ trabalhadores dos TII,F certamente i.rão <iesfiiascaÍ:&r e J.so1ar aque-
les que de forma opeirL*nista quer*iiir pôr em causâ a Cçmissão rJe rralba-
thadores.
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A cê1ula do PCTpI[itRpp nos
prepararem-se para uma dura
suas conqui-stas.

TLP conclama os trahalhadores dos TLp a
luta contra a exploração e pela defesa das

Conclamamos os trabalhadores dos TtP & lutarem pela inrposição do Ca
derno Feivindicativo pela sua justeza.

Conclamamos os trabalhadores dos TI,P a defenderem â sua CT dos ata-
ques dos oportunistas, revísionistas e neo-revisionÍstas.

O PCTtr/t-lRPP õ o ünico Partido que defende intransÍgentemente os ín-
teresses imediatos e mais ;:rofundos da classe operária e demals traba
thadores portugueses e estã clisposto a dirigir tirmemente as lutas dã
classe operá.ria e do nosso pcvCI

LUTAR ÊI RI{EMTNTT PELO CADTRI,IO REI VII,{D I cATI vI}:

FOGO SOBRE O RIVISIONI§hiO I O NEO-REVISIOI'IiSr'iO:

CONTRA O

Ci}NTRA O

VIVA A

PACTO SOC I AL , PTLÂ LUTÂ , PELA IJN I DADI , PELA VI TÚR IA

F}.II: ViVA A INDTPENDENCIA I'IACIOf,IAL:

CLÂS5E OPERÃRIA: O POVO VTNCERfi:

Lisboa, 18 de Junho de 1g?8

A CÉLULA DO PCTp/!,1RPP NOS Ttp


