
Fartldo Comrmlda dc Tmbalhadone Fortrenmr (PCT?ryilmP,

Onde
n0§ encGrfiramo§?

FCT]I
Camarada* rtrrra ?Í,P,

a C6tu1e do Éart,ldo Comr.lnÍsta dss Trabal?radores Portugueses no8 T"L.P., cl-ente da rq
ã*ãoiOàe" da fe* Lurm de urn balanço polÍt.ícÊ sobre oo prl"rrclpais prohlerías que dtzeã
reapeito ã clnsse operárta e delna{s trabalÍradores portuguesea, decLde emltl,r êÉts co
municado ecl§ trahêlírarâores dos T,L'P" $este rnomentiin cCIntendç âa nossês po*íçõoe fa3
ce âs eeguinter quesLõesl

r .. srr"u$Ç& -]lq&I§Jffi_êÊffi.
a) À xquede* õo *overnÇ Mota ?lntc"
b) Âs 3 ftslênclasada derm**rac3.a burguera, a da Conatí.tuÍção a a doe partJ.doa

burEuâffiê#{

c) â *ecessídade á* u.ü Gotrerno Popula'r'
2 * EITUâCÃü ÜÃ I,UTA Í}g Ç],À§§§S §Oü T'T,.P.

a) ÍI,C,I[, e a tralção das Sireações §j-nd1çals'
b) À reestruturaçãô ê a fuEão ü,r,T.,(f,rr.P. ê6 eervlço dou capttallstas.
c) 0 as**nr* da repressão na mnflre§a'

cl) À*rr*ceraldade dc afastamento ders oportuíristâa e traJ-dores, doe no*eoe 6r-
gaos rr-rp*'eàentativ(}§ .

3 - a.*!§§êS§E§â§Ão.,94 ulge:/F-':p13 Er
i - §rEgàçêg*EgLêEsÊs=&gggà&
A burguesla e s*u,; partldos obriqados-;L f ir!:Írem que despêdir@ o Governo Mota _-.siê
-ri-,--tãÉ-!Éó 

ti.r tr -! - 
-..!_E r: -r '-ÉtÕ, c Gorrerno Inai.:Ê reaccÍÇnarÍo que surql.u apos o d3 de Abrr}.

Pelo seu programa, p*la sira axroçãncia a peio seu *lervlllamo ãs medlâas de fçrne das
lraperlall.§tas êBf.rangeíror lo-qo se viu gue o Governo do nerceeiro Hola PlnLer rapida
meâte reeçlherÍa r: üespreâe e o 6dlo das trabalhad*ree e do povo portuguêa.

ürn Gçverno *e inteàatlva do Presídente da nepfibll*a {mae com o apolo *Larç e ençsher-
to dos par*Sd*:s Ca lussefirbleta que * ds$":caranr Bassarl que ss tem §esgueetdo" do pra -
grema dà.nr*Erata * patrf-St3"eo gue apr*s*:ntolr aGã elsltoren ern 1§?6, cçnsegulu sero§o
iarno mai-s reaec:-onârto apôa ô 2§ ãe Âhríln polr decídLu-ge não s6 a levàr ã práttcã'
as medidas que o6 oxlkr§c não cons*gulrarnrcr:mo lnçluelverdísp§s*ae â el"ahorar {e ap}â
car) tçdo urã plano c3e repreesãorfome e mÍeãria pare os trabalhadores, çulmÍnand* cosr
ê apresêntaçãô d*: um Planç e um Srçamento Çeral" de Estado extrãnanrente reaccÍçnãrio
trrara s*lvar fis capitalistas expl*rad*re§'.

É contra tal fi*verno e ae rdas medldas que âe tem gerado e desenvolvldo um Ímpetuoro
riiçrvÍne*to de luta +per§r*"a e popúlar de t{arte a su) do paÍs passanda pelas l-lhas.

il grande reslstêr'.cJ"à e mesmo conttrô-âtaqua dos exploradr:s Fortuqueãec-tem feíto urre§a
ã 6urEuesÍa no seu conjuntro que par via çIela tem êni'*râçio em cr:ntradlções no reu prô-
prÍe áeÍc' e daí r: re*eát& agüAi.aâr da crls* polí.tlea, tênto n*x meíos çlvie coí!ü nos
ritÍ.Lttaras

Pôr eutro Iaá* 6e Fartldoa burgu*sex (do C§S ae PilC"P,y'U"DPnl puseram 1É o Gonerno
ta ?into, aprovarain e seu Orçamento e BçCIse de fo*,a denragôgÍçâ querâÍ§ sacudlr a
gua do càpcle, 'risandç poaoíúeta e3"e1çõee inbercatr;:ras,

t:omo sc * povÕ nãc; se leyrúrassei qu* todas aB pfoÍirdagag Ces*e! psrtlêon burgueaeaá
não foram ôumprirlaxr#oms tnclusXv*rienke a eltuação de eubrev*trôncla 4p Roeso pov*çúo
rnu grandemente descendo ao nI"vel"'dg 1968"

O Çt3vern* €qI Mota Pinto cai esseneÍalnrente Elsrqu€ olnheu o deapreuoeoJusto ád5"o do
püvo e a burEuesía â ohcàgada a rn*dar da mâsç;ra e Ca lacaj.ç, para 5:oder cçntlnuar
a tentar íl-udàr e a *xpl*rar o psl/o.
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DaÍ que essês partldos re*ccLonárl"os e oportuníatas Jâ não pedlara êBpêrâtr rnaielsêm E,presentar a suâ ahamada Moção de Cengurâ.

ou não 6 fsto gue se pode dÍner de um F§ gue delxou calmamente pâssar na -ÀeeernbleLaeste Governo ê seu progÍamà e veLo poaterlormente deLrar passâr o reacelonãrr.o Orça -
mento Geral de §stado? Não 6 dernag6gLca. a aua $oção de 'Censurat?

E ô P[CrrP que selnpre f lngtu estar contra o Governo (maa noE -tLP traÍ"u a luta com medo
que el.a leíasse ã'queda áo cávern!) _mas sô_apresentou,tambâr, a Bua Moção de"Cen8urar
apoE a passagêÍn do'Orçamento Geral de Eatadole porque'sô o fez apôe a úotação do Or-
çámentoi Breãisaroentê-pôrque aqueie iambãm aerv& oã eeue Lnteresães de eonú1vaã mêsl
do orçaurenta do eapLtal, prlnclpalntentê nâB autarquÍa§ 16câ1s, bnde val" busoar o dl-
nheLro a.o povo. AItás, o áartldã social-fasclsta que-.fo[ un campeão na def,esa-daa ê-
lelções antecLpadas em 19?8 (quando sabla que elaa não se fazÍaml agorê gue ve o pê-
rtgo da sua realização efectlva (mesnro gue êu&ente ss vÕtoa tem rtedo que g 8êu supor
te nê AsserrüLela o ÉS desça nulto) Juntã-se ao P§ na tentatlva desesperada de svl -
tar as eleiçõés anteclpadás. ,

Quanto ao CD§ ê ao PPD sempre foran desde o infcÍo o prtnclpal euportê do Güvêrno tiQ
ta Plntol rnas .gJia, i"*uêã-irng"* êstar de fora, q"uiáà úaà* " 

tâpopularl-daêed* taf
Governoresperando asslm faaer o guê nunca consegulram * enganar oa ttabalhadorea e o
Povo.

Quanto â U"Df" cont.Ínua imbecl"lmentê â berrar por "eLelçôes Jâ"r pâra colocar o Go-
verno {o o25 de lrbrll do Povo'r, Mâs sê na ÀssêmbleLa, coliro estes lacaíoe do.F'C"P dl.
ãem! Jã exLste uma úáràirà-aã iesquerãa;-tpsip"ô;pi pa;a quê reali.uar elelçôea?

§erã que a U*Dp", tambêm, trabal"ha para o sâ Carnelro?

E esta a poLÍttca-reaccLqnãrla de todos Õs Fârtl"dos burguesêa ê traídoresr Jogam com
as Justas asptrações do povo, para oÍ$ aeüs Lnteressee ráaccÍonárlos eoa íntereeaesdâ
classe a gue serúem - a elasse dos eapl"tallotaa exploradoresrdos lattfundlârLoe e de
toalos os parasLtas da socÍedade.

O Governo reaccÍonãrr"o Hôtâ Ptntp a exemplo dos antertorêelcaiu ta ver vartoe[, mae a
classe que ô sustentaralnda tem o poderná mão, para poder fazer outro governo Lgual.

os trabalhadoree e o pôvô português Jã vêem claramente o que não querem? Falta vetr e
avênçar para o que quêrem.

![as,a queda do Governo Mota Pr.nto tem Õ condão de reforçâr no gel"o do-PoYo ? mlrage,m
real sobre a falêncÍa ãaqul.lo que todos oe oportunleêae'noa gulaeram ünptngl.r * âíde
mocraclatrrsa Constrtufçãá màts'proqresslEta ào Mundo* e doe árôprtoa palttdoa que í:
ludlram o [nvo.
Quanto â "democracLao pergu:rta-ee;

Onite está a liberilade parã o povo? Onde eatâ a llberdade para fazer face ao custo&
vl_.darae oE ttrabatrhadorea eão ràprÍ.mldor f,*aamente quanêo lutam soru nos ILP?onde eg
tá a. democracla para o povo, se Éma mlnbrta de para§ttao exploradores contlnuam a vl
ver ã sua custar'onde elia á itueraaae para a rinpr*n"a lnerãrra e Fopular se o noesã
LUTA POPULAR tem prÕcesso§ (e multasl sobre prôcêsso,s sõ porque cusa denunclar todaa
as fraudeg dos politícastroe da nossâ praÇa e a venda do nosso paÍa aoa tmpertalls -
tas como fol a venda de uma parte doe áçoies? Onde estâ a ltberdade de orgànÍzaçãoqg
tõnoma dos trabalhaêores, sã os .eeus oiganl"smos representatl"vos eão conetanteúentã
dtflcui"tadoe de actuar, sánao que ê pr6pira burguesi.a deade sÊ govêrnoe provLaôrLosr
o§ tem tentado maniçtar atravãs d,as suas reacqr.onârlae Lels de lngerêncLa (lelE eln-
dl"cals, da-greve, das cTsrdo contrslo operãrl.ô'êtc.l em aeeuntoe que sã dtzem reepe!
to aos trabalhadores?

§ euanto ã nossa trmaravl"lhosa" Cànstttutção quê o P'rCüPr/UirDP' não Be cânsâ de louvaç
de gue sêrve- esse papel escrlto para oa iraUátfraAoreB a não eer votá-lo ao desprezo?
Entâo não ê ã lua âa-ConatÍtulçãà que todos os sovernos Be têm fornndo e atacaão oa
trabalhadores?

Então não tem etdo ã sombra da ConstLtulção que ten eLdo,felto uft nafirncLal de leÍs
eôntra or trabelhadoree ê o povo portugr.lêe?

BURGUES§§.

Não fot â sombra da ConstJ.tutção que os carn[ronesea tãm eÍdo atacadog e
das suas tenês?

desocupedos

Não ê ã sombra da ConstLtutção que todos os püdegr leglonãrlos e todss oE fascLstae



s

§e passet&m norrffnentê nas nó§6ês ruôa prontoe a"tra?iâLhartnovam§ntê nê repra*eão e eE
ptroração que f,lzeri*m durante 48 anoe?

-rttE nao 6 e s*rã ã eomhra da ConstLtutção quê se f,armou o Governo Mota ?Lnto (e o da t{o
bre da cosiai "'uã-i'"ã-f;;il;;aturatmente um v-eãvãinã úue-ãer& àentô ou pLor reacã
cíonárÍ.o quê üs aaterÉoree!

Quanto aos partÍdaa burguê§€§, ê Buê falêncla rgâxü:ra chegou aô Fontô df gY" a--blrgYg
sÍa ae ve$r ôh.rÍEada a snuáar dê goveinos part$.dâri.os para *apartldãrLoa". tLqo Fíou Pfg
ts., tdo ententa, e§tê ânteffiegno, Ae goveinos "apartidârl"os", foL aproveÍtado Elor e§-
ses partldos pàra tentarem eàrai aã suas ferl"ülas s âparecerêrrt agsra novâmêntêâo Pg
v$ csfii aa suaé onoç&g( promêcgas que sâo as nest§ag ile antlgamente.

4 NEcqq§rp+ss qo .c§vqR§p rêflrl.ur:,
?erguntarã o trabalhqdor,qug nos lâ, p,or vêntutra. ôeapretrenÍ.dot
tudo fall.rrr Çual a eoi.ução?

nan então, ee quâse

À soLução gue ü rlosso Partldo apontâ contlnua a sêr a mesma que §eftprê apôntôu.

A rolução
a maÍorÍa,
portê - 0

tem êe Eêr o carulnh,o duro
que exlaàe no noaso eelo6

E)âra a erl"se potrÍtlca, eeonômicar -e socl.al do nosço paÍs.de forma a Bêrvlr
pâssa gror coiacãi-em'caosa não iô o reglrnel Ínês o sistema que the dâ su -

slstâma 6e expLoração capltall.eta.

A mudança do reglr*e fasci-ata parâ o democrata-burguôo (s6 por atl não veÍo re*olver
um sô f,os probl€rflas que se eotrocsu, coloeâ e ccr3.ocará aoq trabalhadôrÊs Elortugue§ê§.
À questâo eetã, em mudar e transforfiâr completamente a raÍz da noee* xocleda{e êm
exflrpar o câncro da sociedade.portuguêsâ _ êomc esstreveu o Camarasa secre,cãrÍo Ge -
ral do nôsso Fartíúo - àrnaldo ilatos - no Edltoral do LU{'À POPUIAR §? 6ô3 *'?araGran
des uilee.çiu"uãü-nãnrr6aíôã;.-ss;ã-ã"r"*ô"qü*-ã-à eratema capltall-nta êe exploraçã6
tem de ser eli"rnànado e nãp apenae tratado-auperf!.cLa1mente, pôrque açEí,n a doença rrm
t6m-ge.

E para l"nlcÍ.ar tão grande clrurgÍa, s6 um Governo Democrãtlcc Foputrarl üIr0 Goriernolug
mado por todas as camadaE revolucLonârlos nô nüomerito da noesa aocledade (todas aqe
las que, se opõenr êênsequêntemente êo lmpêrr.alíamo amerLcano e ao eoelal-finperÍall"rmo
ruesol , o groderâ farer.
?odos os Governoe atã aqull não foram maÍa do quê mêros mandaretes_ao aêrvlço do ca-
pÍta!. nacf.onai e ertran{eJ.io, pelo que e vlda fi§ Aos partugueaea aão eô se ráanteve €
mo pÍ.orout .

É preclsb avanÇer para taL Governo Popular, rm gôverno quê.sÉJâ Ê e:Êpressão Ca malo-
rI* contra a ml"norLa e não o contrãrÍo.
ltas naturalmente o canrí"nho Fara a formação de tal Governo
da luta, contrâ toda a dernaEogta, conctiiação e paetuação
Ldeolog*a desttlada petros partLdoe burçueses.

0 camlnho para formar te1 Governo naturalmente, que passarâ por fornaa vloientae ( a

EurguesÍ"a iunca-abandona o papel óomtnante da aoátedãae Ae fãrma pacÍ,fLca).., maa ê o
rãn3.co gue poderã trazer uxna- sãcledade Justa e de bem - estar ürêra * p:vo.

fÍ-re:rnoe conclutõeç de 5 anos de *Revolucães * e)tr 55 rnesea lS Governon (para não fa -
lar no GovernofascÍ"etade*ubaáo) - a cÍasse teÍü rêcusado o que não guer. E altura
de avançar §)arâ o que querr

2 * â*&gâ&=QE*ç&&§§EF*§g§-g&E

à:L3, - fls§"& lr_rüg A p,CILÍrr§A po§ sElrysroNrsr4p

O F'|CÉP foÍ (e 6l urt partf-do que, eta ês;leclal, nas lutas ap6a o 25 de Abrtl.no§ TLPI
sêmprê se nostr$u um irartfao traidor e ãonctlJ.ador, sendo (ue nas lutê§ de li?4r1975
e:.âZO, a rua actuaçãã fo* tão clara (fura-greve§, rabotader d,e plenâr.tos, ete...IgE
I"esou eo seu Ls*l.arnôntô e escorracaflento (em aasemlrlela Éerall do SlndÍcato úo§ ?êlq
rãáí*t*ãr-;-eil-;#üii-ürã"ãiiãã-dã..ó1r"Jr'"dío"i'i a aer trataáos cÕftÕ merecem peloe trã
bal"hadores.

§o entantô1 os tral.dores aão como ae cobras - quando se âê$têm desmaacaradoe ent'oa -
c&rfl-§e ã. eapera de melheres momentos. Portanto, noe anos do auqe da democracla bur -
giue§&, os ràvísíon.tstas ceneeguiram recupêrar algum temeno e aproveÍtando a pÕLrcâ
partlctrpação eleitcral (19??) nos felefonietas de Lisboa e a dlvisão das lletas opos
tas conreguÍ.ram af,candorar-$e nôça$€nte no slndÍcêto e rncfusivããàrriá ràfarçar ãtf'
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gumas poslç6ês ne Emptêse. Não atêcarêm de frente o Â,C"Tr de 19??p dêixararn lr-se ra
ondar ê ro AcC,?. de Lg79 | visand,o as eletçõen do íiindlcator eratâr&rn áe fazer umâ
descarada campanha dernagôllca, eonsubstanciada ntusa proqoetà stndlcal que abandona -ríam logo qtr6 ê luta §€ aludlzaere e ücôrrêsse.,o'actô ciqLtoral. -

No êntanto, eete Éêu ôr de"esquerda"a*anJado ã pressar pêse os ülertãs eonatantes eos avÍsos prêvloe do noseo PartÍdo e da i.lnha §tndical t irg6-13pID&DB-VIrüxtA, sobre a
necçeeÍ"dade do afaetarnento da dtrecção da luta para poder Levâ-la a vitôráaB, o ser-to â-que,parte áos trahalhadores se'der.xcu rfudir-loi-tifn-ãrãidor*s, peneando quê §f$.nal -'to Bnc"Pr tâmbêm ê eapaz de faaer grêves e de lutar por nôs".

Yu*-g tempo e e realldaclep prlnctpatmente apôr ae elelções (e o Plenárlql, rapLdame4te fÍaeraú ver o carácter e a polã.tica dos ievistonÍstcrl lsto ên a trrolÍtiea àe quã
eles são capêzes mesilê de arrÍãcar algr.rr"nas pednas parâ que se seivlnão dos traba!.Êa-õorê§ ôbtêreÍn os seus obJectí,vos - iiê$tê caaô manteram-se a tôd6 o custo na dLrec -
ção do §índLcato, foda r-suilaãmago-riã-4"-Àniea da greve e mesfio durente a gr*"*fI"g
bram-se doe autênticos comÍclos qüe-faztr arr o charla-tãtr .;[anuel Fernanôee ê o escro-que eng. Carlos àntunesl eaiu cçmo un castelô de cartau apôa ãs êletçõee do Slndlca-

Ê-a mesma potÍtíeg (e algunel es rírêuÍros traldoreat qua âgorâ t&n naa mâos a nagociar.
çao dô A.C.T. - 2g f,açe.

t]?Iil gg-:a -naq+í=ele S r êstes traldores apar€:ÇeÍn nos plenários {petrtclpadoaêpenas peia sua eàcàGsa cTãã'tela, pots os trauaiiraEt"i*: iãniuiu*-*s. aã aesprãzola-tacando as reÍvÍndlcações que vãriol trabaltrioár*s e grupos de trabaliradores t,em a-presentad,o. l\tacarn. mesmo, relvlndlcações qr.re eteá-pr6p;i;; ;;r;il;;;i"*-nã"rê faÊê,guando era preciso captar vÕtas e apoíos. ú"u prã"a;;;ã-;;; àã-rizá"Jm t**- e-prtmeJ.-ros alnda tlveram algurna-partlctpaç,to dalgurrr irabalhadc.ea) a lmaçenn era estã - deum lado â" mesa do.plenârtõ-repreôerirante ãa aomrniililà;-;'drã;;;;; ;ã; íã-[aau nEgecrar e-que não ê-possível e ataeando {e tnsul"randáí áüáiq"Ài trâbathador gue;;*;ãao mÍcrofone defender Justa! propostas, dô outro, os trabaliradores a def,endsrem ç,§eeus díreLtos. É-esta-á potÍtica-das tialdôres rêvÍsioní,etas gue ci:egarâ& ao pontode faaer um Í"nsu.ltg rlblico aos trabalhadores dos TÍ,p nô seir conJunto, quando um Êa-
::^q:: *:_?l'llção do.§índÍcato aos rãóni*o;-dÊ-il*ãr*"'ãuã:iaã-ã'[I*üárt"ã*"*rri n* -Presa ür§se quê o§ trabalhadores dos fLF não trabalhavari e portanto n§o merectam. r,oram a.taques âos Êeforrnados, ataques â labcração coniinüá,-uããquu" aos traba*raoãies=dct sub-soio, chamaram ladrões àôs trabalhad"i"* iããü;;;'q;;ãão a." T5 unLdadea gr{r
lylli=l , lançam secrores .de rrabalh;,,1ores ccnrra'õ"!iõ", i;ü-ã; ;-;r;;d;[ã-Iã" p*'lerla ter melhores câ,patáaes para mantêr a exploraçôo e a repressao,

E Â,§ .Bi: - .:ÔLÔCÀR FÀRTg DA BMPRE§A

Neste caffiEo ô nÇs§o Partl.do Jâ rltsse que há uma aguda Lrr.ta entre os h*mens de mãodogvãrlas paitldos rascrsúã;-* ã*rur*fascistas pelo controlo dos ctr,/?LF no sentldo deos cotooar sob os rnreresses do lmperialrs*ã ã-ao *á*iaÍ:r*pãirãrrâÃã" üãl-ãüã'.n**;rut'urâção,/E'usão, al6rn de sêr rffr prôcesso para tentar carar os oüãã"ãÃr-ã-"ã-ãssen Íclal-urn Processo pelo qual hã uma-1!gsa erãputa pelos iuçares rhaves de &u§)res€r en -tre fascj.stas, soãtat-fascÍ"sta; e Liherals.
§aíu agora um despacho da Adrntnlstração â üÇmoar uma Couússão pare a fueão c?T,/TLp.
Dessa cornlssão faaen Partê homens conno dr, Perel,ra Días, ênq. cunhâ gerra, valadaedê
:f:f*á:*:3,.:ng toscânà,-ar.'rfus Rosa eàc..,-toooE etes ttgados açs grarüÍdo* do çaprra.t, quer tlo capital prlvado quer do capÍ.tal monopol"t.sia àq netado êêfendrda -p*iã
P"c"P e sectores ãftne"r 

.- - ---- -;

lio ent'anto, todoe el'es estâo de acordo na aplÍ.cação de ,:::ra polÍttca que não servê oginteresses dos trabalhedores, nem.do Fovo, ima-péíi*ü.-ü ilfii;;ã"'*ã"n6àrãã-" po-LÍttça aos tunperrarist;s-ãããíanôerrou.

*-:":g-gu!,?!"g: o-surto-de adJudlc*ções de trabaLhos a êroprêsêll capÍ-tatístaa prtvadaa t^odar elas J.igadas â flnança euroiela e amerleana.
o caso da crT-Brugl.ê um exempl"o tipÍco da dâatva do r.ereado n*eLonal ao LnrperÍalls-Iao §rancês e sêus dltames, a ãxe*pLã ao qr.ru acãrrteç;;;-;s-gãtrrces ssr-rÀttt.
o. À§qhN,q0 pír REpqâsqfiCIJir grà3Rçu rc$ Nqt_rrp

*-It?:l]-fção ctvlt-nos TLPf qu€ cs §lndlsatoe aceltârfln porterlor:nente de l:srn çradol
::r-ÊYt?:91tada peLas cheflas reaccionãrlas da Hnpresa pãra tretilâr&in aquÍIo qüe afirda-nao êsquecêram (e deselam voltar a apllcarl, §iômenr, ie*o o eng. Àraarál [quá f;fmudado de Êivlsão nâ sequôncta da grevei . ,roãá de Àlmetda e outros l.*"qados í.o f,r'C,*p{que tlveram de faaer urfr compaeso ãe eepàra} aprovetram a sreuaiã; Affi;;;rãã ã" "*-quistção cÍvLl Pâf,a tÉntârem retàmãr 

"ã'-ãa[iraãã'rup****tvos de outr+r&.
mão 6 pod aÇa§o quê agÕre há dezenae e dezenas de prêcêssoÍt dlectpltnaras demcnstra-
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tl-vo de que,as hLerárquLas estão a ser reforçadas no seu poãer, tenlando lmp,or a leL
da força pr6prl-a da hferãrquia ao servíço do-slstêna capLtallsta.
I,las, tamb6n aqui â responr,ablltdade cabe por lnteiro aoe §tndJ.eatos revlelonlstaagre
traÍragr a nosãa.greve irão detxando fazer üm contra*ataque v{torloso ã tequislção c1-
vLl e ã represaao.
De gue ê a cul"pa da aetual sltuação represslva? Ê evldentê quê a prl"ncr.pal culpa ã
d.os revlsÍ-onl"stas.
PêFÂ I,üTAR- E VErycqR É_pREC.I§o RQUEEB qo$ 0_BpVr§I0§I§!"'ro. E q orCIJugqI§$q!
Toda esta sÍtuação exige que ôs trabalhadcres tlrem âs suâs conclusõee e tomem as rue
dldas gue se fmpõem. aÍastar dos seus organLsnoÍr rêprêeêntatlvos tcdos aquelea que 1ã
se acoitaram pâra os traÍr e se servi-r deles.
Os trabalhadores tâm de cortãr coln a polÍttca da conclllação e da pactuação e ence -
tar o eainlnho da luta dura e prolongada solr pena de ohàerern sucesslvas derrota§.O ca
mLnho a seguir consuhstancl-a-se em!

- Desenvolver planos de luta concreta contra a exploração e repressão.
- Àfastar do caminho os concilladores e traldores quê são eropecllhos colocadoe

pela burguesia no nôsso selo.
- Confiar que sô" a nossa classe tem um futuro radloso e a cla§Be doa eaplorado-

res ten os dLas eontados.
3 - À=gggêgEEc4s§g;pa§=§qp:9ryê$g§§gêg=w
À greve dos TLP e as eleições par'a o Slndlcato dos Telefonlstês corltrl"buiram deçlsl-
vamente pârê a desagregação e falãncla completa do grupelho nec-revÍslonista tI"DPn /
P"cxP (R) .
Foi nos TLP (e em Évora pâra as eletções autárgulcas) que os neo-revislonlstês apos-
taram etu força, sendo que parâ Êvora €nvlaram o conselhelro Acáclo durante 15 dlag
Para comer á custa dos camponeses e nos TLP puseram aquele bobe na Ã,ssemi:leÍa a fa -1ar todos dias nos TLP, faàendo asslm propagãnda ã suá llsta "unitárla* - a lí.sta B.
Porém, o oPortunismo e o revlsLonLsmo não cornpensam e serão l-rremedlavelmente conde-
nados e abandonaclos para o calxote do ll-xo da Hlstôrla pelos trabathadôres e o povo.
E tanto em fvora, como nos fLP, cs trabalhadores ê ü pôvo Jâ comprrenderam hâ muito
que tais grupelhos não são maLs do gue â face 'esquerãlsta" do part{.do de dtreltaçe
e o P"C"P, pelo que votar em taL gente serÍa a mesma colsa que votar no partLdo Bo -cial- fasclsta.
DaÍ que sofressem derrotas estrondosas eril amlrcs ôs üasos devendo deíxar completamen-te confusos aqueles qu€ pêns.rvam, côruo nos TLp, que a lLsta B la ganirar at6 porquê e
ram os campeoes da greve.
A segul.r ã greve berraram que foram traldos 'esquecendo-se" que foram eles que sêm-
pre deram cobertura ã c.t{. e atacando furlaeameÀte urna moção de desconfiança ã megma.

o Bandclra Negra - Jornal do p,,C,'p [R] passados uns dLas de acabar a greve deocartou-
-se-dlzendo que a culpa era dos seus muehachos exl-stentes nos TLp, môstrando asslm apolÍtlca oportunlsta exlstente mesrno no aelo das suas fLlelras eomo não devl"a deixar
de ser.
Portanto, não surpreende gue âsnaria, se degladlern agora â ver

vârias facçôer existentes em tal_arçanÍ.zação reacelo
quem ê o que serve melhor o P*C*P.

Todas as ,concepções oportunistas srrtrre o c{ue deve ser e coffo edl"fLear trm parttdo Co-
munlsLa fallram asslm como faliu completaftente a sua polÍtica de *unlr a esquerda'.À
esquerda são os trabalhadores exploràdos do nosso paÍi e tudo aqullo que oa apola e
os dlrLge-no caminho da sua emaniipação, Não ã a eiquerda a políttca áe tralção e de
conclllação com a bürguesla capitaliáta, seja prlvad* seJa dã estado.
r{as o desaparecimento tte tal gente nos ?LP serâ um facto porque o seu camlnho â tntggrar as fileiras do p"C"P salúo aqueles que embora tenham-sldo tnfluenclados por taI
gente, sejam honestos e esteJam dispostos a sequlr u camlnho da Bevolução.

colrTR/À A rixpl.,oRAçÃo n A nEpR[s§Ão,
LU?E''lOs "E COIiQUISTEqô5 Â§ HO§SÀ§ JUSTÀS REMNDICAçÕESl
MORTE AO REVISIONISI.1O E ÀO NEO-FTVI§IONISI.ICI:
vIvÀ o r{ARxrslÍo-LBNI}t Is}40*t'tÀol§:\ro :

VIVÀ O PÀRTIDO COUUNI§TA Dü§ TRÀBÀLHADORES PORTT]GUESES!

CâLul"a dc PCTF/MRPP
no§ fr,p

A
tlsboa, 26 de Junho de 19?9


