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I - IIITRODUÇÃO

I.. AbranEendo uma vasta área teffitoria.L oue se estende aos Distritos
ae Leiriã, ú"iá"a", Lisboa, setúba1, Casfelo Branco, Portalegre' Évo

- nâ- Beià e Fano. e ainda à l4adeira ê aos Acores o Sindicato dos Quini
.oé-. áas voágeÁs 6 um impôrtante S.indicatã operário que jntegra maiE
de 2U mr.L soc ros.

A classe operária da lndústria Quínica caldgada Poí.pn sen núnero
. de eonbê.tes travados, á uFl seêtor avançado do proletariado industrial

,Dodêrno,côn ricas trádiqões dê Luta e uru .ap.êia.a" inesgotáver para
r'êqolver os seug prõprios problênas conquanto conte com una justa dl--
recqão.

Sector bastante diversificado nê1ê sê êncontram êxenplos da rirais fe
roz e intensa exploração e das piores condições de trabalho' assi[r co

.no da nai5. descôrada e acabada traição revisionista. Pat'ale lanieritê , -a
.. revolta e a disposiqão dê lutar da classe cre6c€, acomPaníando ci Pl'ó-- prio dêsênvolvinentó do agravar das suas condições dê vida.

Neste sector enconirànos dois ricôs exémp-1ôs da luta da clasee ope
r'ária nas novas condições Dosteriores ao 25 de Novenbro. As dura6' e
prolonÍadas greves doá Sabães e da soda Póvoar não só constituen- no
Àector"aquilõ ique houve de nais avanqado' conó corr'<jspondem ao 4íve1
,nais gerá1 da dlasse dos proletários] a áois verdadeiios marcoÉrda sua
luta.

Luta6 contra o recre6so dos DatrõeE. lutas reivlndicativas económi
cas e tolÍticas travóu desde seàpre a classe oos quÍmicos e das rnoa I
gens, deixando.pelad provas de firmeza, de determinação e de consciên
cia dê classe demorlstradas. um certo número de exe,nplos bêm gravados
na memória da classe operária porluquesa e na históiia da luia de clas
sês nô no550 Da 1s.

2. As excêlentes experiênclas que o caninho de luta-1he P:oPorcbnou e
a consciência fjrme de classe que-adqu-iriu fizeram dos quirnicos umsec
tor-duro, têmDerado e pouco perrn.ávei ã dernagogia. e ã prática do opoF
tun r sno.

As lutas que travou e en particular as Ínais recentes, atingiram um pla-
..no bastante superior no que respeita aos alvos a atingir. Náo se tra-
tou àpena-s dê lutas r<iiy-indicativas, nem dê colocar'em causa o patro-
nêto; r'Âas aindá os seus goverhos e o seu Esiado, e lutando contra a
direcção revisionista do. Sindicato, arredando-a como imPêci1ho do fêu
.ôàniího .. - .

0s oberários tómaram consciência de que os revisionistas são seus ini
miqos, afastaram-nos do caminho, u*púI"ur.*1no da fábrjca como acontã

.cêu na Soda P6voa, colocararn claramêntê a que§tãô dà necesôialad-e' dê
una altêrnatjva s i nd ical.

É esta a excelente situacão para n6s e Dar"a a nossa actividade co-
,iunista, oue existe nô sêctor dós quÍ-icos ê das noagens. A classe es
tá disposta a avanqar, e determinada.a vencer. tstá consciente que a
actua 1- d ir"ec ção retisionista do Sindicato não the sepve, e por isso a
desmascarou ã isotou, e- ÍnostÍ'ou que !recísa duna vêrdâdeira direcção

'que conduza i vit6rias ãs suas lutas.

1.., ',,
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g. À "aÍaa do I 'onqn.tsso llêêiona1, c'r'1dr1o de 197?, a linha do par-
tido tnavou uma dura e vitoriosa lutt parà-quê a sua ti-nha Sindical
se_aDreqentasse -es elei.õas ..Jr1 ôs CorpoS Ggrentes do Sindicato dos
?ui-licos, \essl a-Itura ôn quc o Erabllhotqg Eê€tà*oera quase inexis -tente, J apresenr.rção da cindid.rture Lütr-Unidade-Vit6ria constituiu
una cxcelentê vit6ria ao Partido e da sua ofensiva pb1Íiica, e aUi.ia
pêÍ'sDêctivas qrandeé e constituia una oDortunidade excelente para que
a sua linha polÍtica e sindieal -penetrassi a partir daí etr pràfundida
de-e ern r:xtensão na clas€ie operária quÍmicr e-das noaZens e'o tnaba I
tho ganhasse raízes en oartiàular nas grandes enprêsaá âo sector.

Essa vitõrie de hã dois anos atr.ís que o partido alcançou nêrêcêu, (
ao contrínio .lc u"r ala:-ghento rmolo a.' i"".ciã-"i"aicaI,'áum extreil
tanento da sua lioaçio à nrssa . io. seus p"ãbl"rl.r. c duú reforço e -fectivb da sua di::eeção, um processo de abÀndono, de paraliseqãó da
sua vida, duÍn comDletc alheamento daa lutas da classe e ãe una
verdadeir3 liquidação da fracção.

- A maiorir das orincj-oais lutas qu. o scctor taavou, ou foram purae
sinnlesíêntc iqnoradas ou foi neccssírio gnandes prÇ6;ões p."..qü. s..n-
cisse uma tomada dê posição dr Linha.Sindicrl, normalmente- tardil: ã
se'n l.uo {sso trouxesà- résuftrdô. oríticos oaía oôr de o6 e r.esulari-
zar á activ'i irde da -fr.acqio sindicll " .airi"á-r.i ã..o irtã"ii3ã-ã..-
tno diri'ente dos oncrários quÍnicos , di.r noagens.

Poi resDons.rbilidadê do De-artanento !indical.
deção da inacção sindical dos químicos, i*p"ai.'
quc a CIassp travôu náo tivêsscir COntldO com uma
finme influência e direcção.

. Ao contránio de se edif.ioá; no'.,ea.1or a. fl.rtr;.de se educar e expê-ninentar, de qdn\ar a êonfiênça d,1s mfsras, de Áe afinman en suma ão-
rno a direcção-que os operárioó necessitrm 'e cujas s""" 1"ti" i-nfõer,a nossq fracção sindical foi-se divonciando duira forma constantê dosquIÍllcos e dos seus conbatc .< de classê.

4, Fnuto da-aplicação 4cssa polÍticr dc abandono da classe" em tudo o
Dosta a pofitjca Co Partido, a presentaqão da presente lista dos quÍ=
mlcos surqà- coho resultado do li6ena.1is:r.o e da anarouia e consti{ui
um desaire para a Lj-nhe Sindj-ca1 e pala o partido.

.A nossa lista não ã assin resultado tta aplicação da política de con
solidação em que q Partido esteve eropenhado, comó a sua preparaçao naofoi orientada pela linha da nova ofejnsiüa páfÍtica; nao surge cono re
suLtado dun trabalho s6rio e constanter da nqrsa fraccão sinãica1. nã6é fornada no calor da luta e en consequênciá-a. ""iã"á"-ã"À-;;;ir;;:to ê duma corrente de ooinjão no sectoi, Dcla constit;icão da candidaturâ de a1têrnativa ã rcrual direcção rávisionjsta ao si"ai""rál'---=

A constituiqão da listà, culminando urn Drocesso'de abandono cons -tante da rnassa dos operárior quÍmjcos c daã suas lutas vem a consti -tuir-sê assi-r num dc-vio po1ítico aos correctos m6todos de direccâo ede trabalho, nu'na distorção das car:cLerÍsticas e part icu 1"""iá"ãàJ auluta eleitonal sindical, nun f.actor de d.scrSdito para o lartido, sêndo em surnr una vitõria da linha do oportunisno e àa capitulação-so rbre a l.inha Sindical do Partido.'' ' "- -'- ---'-, 
-

q apnesenta(ão da Drêsent^ lista .los nuÍ:ricos. en olena fase de ore
para"ão do rJ. õongr:esco "ecionãi á. pi"tiãã'ã-rã; J ^;ã-;; ãàãriã'"lã
ve e um ataquc ã justa polÍtica definida na Reiolucão do fV plenum-dã
Conite Ccntral oue requcre ( exilc )rofundas mudanlae e alterações emtodo o Partido.

o processo oe lt-qu].
que as gnandes lutaã
esclarecida, ousada e
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. A Dolítica-dê aLtêrnativa no -lovincnto siiclica-1, claranentê defini-
da Dêlo Partilo coíno rê:iu l tlEã-ãã--ãT1'l;ãõãõ-õ-iIã1-! consequência da no
va ofonsiva DoIítica, ten no sôclor dos"qrírricos e das mo1íleôs as co,1-
diqões objcctivas criadac a uÍ crtnde d:senvolvinento, e ã"obtenção de
sucêSsos constantes para a noss.:" Linha Sindicaf,

0 aqravamento da vida das nassas e das suas condições de trabalho ,a experi€ncia e as 1ições retiradas pelesduras lutas que travararB, a
lan do isôla'n--nto a que a dir:ccão rcvisionisra foi votada Dor via das
suas trai.ões 4nia o canDo ideal ã irposição da nossa política de a1 -tcrnativi.

Palio de u4a grande luta entre as duas linhas, o trabêIhô sindicáI
do Partido, vê aé diyerr'ôncias se agudizaren e aé r:esistências rse ÍruL-tiDlicarê'r faca Ã questão concreb da altêrnêtiva. Devcnos ou não apre
sêntarno-noc, dê6envofvcrnos urle act LvTdTaiiã-fãTããsa e en ig irmo-nos ,;eãte casô concrcto, comô a altôrnâtiva 1ar: a direcqão sindicd.l dos opefrários quÍmicos ? 

' Lxistei ou não criadis as condiqàes objectivas parà ob
têrrnôs urna vit6ria neste canpo? Dêvelrios ser.es6a alternãtirru ".ui cor,I
dicões para lsso são excelenies.

Ao contr,ário disto há uma linha cue têm vindo a ôbter. êxitos na sua
Dríticâ, e quê entende quc d,venos c-oncor,:..r às eleições destigados da
luta econórlica das nassrs, e aDresentlrrÂo-nos Dara fázer alsunã pl'oDi-
qanda e divulonr um Droarána à clesse. f, evidente que e politica'de-atr
ternativa oressupõe uma correcra linha po1Ítictr e i.mpõc métoaos novos]
dêtêtmjne Êludancas nô estilo c nas concepções, exi3e um trabalho atur'êdo.e-constante, obrita a grrndes esforçós. §er a alternativa parà oã
alulFicos , e Dlna a1e"1 dc the apresêntar,mos um prbgrama, a necessidadê
dê que êsse pt'ograma !"ef1ita as suâs !.eais reivindicaçoes, anseros e
nêcessidades e tenha ên conta e donine os asp.:ctos qôneretos.e as. I.t'-ticulauidades do seetor, §êr altenn1tiva pari os quÍmieos é imponho :
-nos junto da c1âsse coÀo a sua direcqão àjndical,'como a direcção paÍ,a
1e1a ãs direccões r-visionistJs e is ãcntrcis e sindicatos lur[uesàs.-
Tnata-se de dár: t'espostas e encontrir as "ãiúeõ." 

pi"à toa"" oã prgb1e
rnãs da claiisê, tiiãtájêê. de trávar 'un êôhbátê êêm Tiã[úà3- õô!ítÉã-õ,iFevi
siôhismo ná Ursé dõb factos, trrta-sj dc-gahhár,- Dôa-vlà "do-ÍôSsõ"trã
balho, a aonTianCa dá clasêé, a fin de düi ele'üéi?i-êA rÍós a dirreCqão-
sihdical iüc iftéssiti -^ate á -vit6ria AõS Éêüs coá-bêtes-.

A queFtão está oortanto colocada. Trata-se de saben oue via eseo]he
mos. Se a via d,r .anhar os operários e dinili-los; ou ã.ria.el-eiçoeÍ
ra e oporltunista.de qairmqç de pát'a-quedas para ganbar alguns votos. -
5.-0 presente P1ano, seBdq rêsultado dr-rnrê qrande luta pela sua elabora
ção, tem quê Dartir da êná1ise clàra dê siiuaçâo, optar pela via a se:guir e tráçan clàramcnte 1s orientações, o" o6i"óri,ror e'aÊ Ínedidas que
Dermitam oDeÍ'an ura viragen na situiqão ê produzir transfonmaÇões áe
qualidade e quentidade na nossa canpánha pãra as pr,êsentes etéições e
para ô futuro da activi.lade da nossá Linhã Sindicàl no seio dos'oper,á-rlos qu r1l1cos ê fas-noa.Iens!

- Que Plano fazêr? Que objectivos mariar? Coroo resolver os probleÍras?
São ern su'na es auestões ê quê se pretpade dar resposta no prlsente PlÁ
NO PARA AS FLEICOES DOS QUíMICOS

TT - OS OBJ]:CTTVOS.E AS ORTENTAqOIS POifT]CAS DA CMPANHÂ

1. OBTER 0 APOIO pA g§§4,!!§ !4EMRTOS QUÍM]CoS E pAS l.loAcENS
AO NOSSo pRojlM1l.íA É 4 ryossA LrsTA

Pâra curnpf irÍno s cabalnentê este ob:lectivo tenos quê nos enpenhar fic
íemênte no dêconrer d.a ca',tDan\a , ern éonqui"ta4 nobilizar e organizaã
o apoio êxpresso ou manifestado à nossa iista ao nosso pnogramá e ànos
sa Linha Sindical-
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o inter.ior das ernpr,esasJ- e érn-raL ttc-üIàr -da§ -
o contacto diÍ'ecto e pessoal con 06 operários

Ganhan-1hês a confiança ê o apôio à nossa lista, I.undir a lista e
seu prôqrana corn a rnassa e com oÀ seus 6êntinentôs r'evol,ucionários, Sabcr subtraÍ-la cohfor..le os caeos ã influência da direcção revisionisl
-ta' ao chanado Sindicato )enocr:ático, ao neo-revisioniirno, ao oportu-
nisrno e ã abstenção.

Çuidan da plopaqanda cono instrumento fundaaental destê trabal*lo ,
filzendo dêla a exDressão das onientaeões apontadas e cuidahdo'àe co
gtrecer e suscitar a opinião da -:nassas'sóbt^e'a nossa p!'opaganda. ' i-

_ 'llrer nos na'is de l+00 trabalhadorês oüê súbscrevê?Àrn a nôssa lista ü
ma i.nDortante reserva das nossas for:as. cuidendo dê tomar as medidaí
neceúárias ao contacto rê-u11r com ét"i, à 

"r.r. 
mobilizrção e organi-

zaçao, ganhando-os êfectivamente para votar no nossa lista e no i,rosso
prosrama.

Aproveitar a oportunidade éxcelente qr,e -á a pnesente carnoanha elei
tor:a1 para toma:: posição e criar condiq6es para interv'írmos à:êobre 6
dos os orandes assuntos do sêctor, todas as lutrs que se travan e quã
venhêrtr a despontàr". : Fazeri un profúndo inqu6nito, arialisar, àinuéiosj -
mênte as questõês ê apontalr os caminhos e es solueões. Canhar senprea
iniciativa, influêncirr e dirlgÍr a classe.

Tlatar desde já da ôrganização arnpla do votà por conr.e spondência ã
tambeh uma inpontante tarefa quê tiga levai a vôtar na. nos6a 1i6ta a:
quêles que doutra forr0a sê absteriaú'de votaÍ'.. '

UNÍR Ô.S ÍMrcos P VARRER DO SINDICATO A DTRÉC DA INTERSINDT

Trata-sê quanto a esta matária de fazer una canpanha vasta, profun
da e directa. oue assentê na rica experiância de 1üta da claséo, fatõ
ã sua inteliiência, levante dela os ieus scntimer'tos revolucionários e
aviven" sua meqrória os exemplos concnetos e as ]ições das traiçõês scr
pnê prepertradas pela actuai direcç1o dô Sindicato.

Recolher e propasande3r têsterqnhos vivos dos operários contna a
direcção, DrinãiDdlmente naquelas Fábricas onde a sua traição às ]uasfói nais abêr'ta e sentids..

, r.:.t i1 r,,,- Onienta a eatipadha paia a :naioria que se'ô1i6e ã dinêcção ê..combai
ter as nanifestaçôes de- sectarismo e dá pequenà'grupó tanío çiuóhto à
propagada como quanto à organização das nassas.

- 
^ 

noEsa canDanhê tc-1 .rue ter en conta os.problJrnas concretôs do sec
tãr e contemolar as rcivind iceções -es-ecÍf .icàs. das diverEas tnaístriã-
dos vários rlmos e das diferenies áreas, como Dor exe_nplo as inoagens ê
os trabalhadEqes da {a.detiaa e AqoEec, - ,. "--

Não pet1(ê! nenhuma. onorrunid:de Dar:l mostrar a vcrdade-ira identü7
de e a Í'ea1 face da direccão êctuÁI, não deixindo sem rêsposta a suã
verbonreia demag6qica para caçar o úoto ãqueles que traau,
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Ter. a iniciativa no ataque, fazendo una carpanhê ofensiva e.petisis

tente quê r,etire coÍqDlêtênánte o espeço de actüação do .neo-revt st-ont-s
no e obter por via do nosso trabalho uma vit6ria esnagadora 4uê apre-s
se a 6ua co-D1êta liquidação.

lazet uma câr-panha que inspire confiança à maioria, pela firneza,
pel"a clareza e ouEadia e pela clara dernancação em todas as .sj-tuações
da aclua1 direcção do Siôdicato, afirmando-nos cono a alternativa pa-
re a direcção sindical dos luimicos.

Tendo a classe operár,iar Ínogtrado já a sua disposição dê avançar ê
de lutar, tendo tônado inclusiv<í cónsciêneia de não ter outro oaminho
a- sêquirr mas não estando disposta a fazâ:l,o nem o podendq fazêr sob
a direcção e o conrnolo das centrais sindicais e daà direcqões sindi-
eaLs bi.rnguesas, a tarefa alue se nos coloca-ê a dé Lutar com finrnezapa
rá gan\an a direccão das nassês ê do síndicato aos revisionistas, cri
ando con a campanha, -todas as condições necessáriasJ impondo-nos cornã
a àlter,nativa e a saída da verdadôiia unidade ê autononla para'.o novl.
mênto sindical - na edificacão da Cêntna1 Sindical dos Ti,abalhadores-
Dortugue ge s.

.Este ôbjectivo estratãqico 4eve ori.ntar toda
Dresentes eleicões, pelo alcançan dos objectivos
tôs dêfinirlôc -

4. EDIFICAR UI,{A DIRECCÃO FIRME PARA A LUTA DO§ QI'Í]TTCOS-

Obiectivo de Darticular inportância este que .ê prêndê com a no6sa
flacção sindical, nelê rêside a chave de tóAà- á- nosso êe,tividadê.

Trata-ee que cniarmos unra s61ida fracção sindical dos quÍnicos qe
ao longo dê tôda a campanha e posteriormente a e1a. estreite ê identil
fique a sua ligação cor,r.a massa e eon os sêus problenas, seja reconhg
clda_porâ êla comg a sua dilecção, cono. quem thà aponta as. sóluções'-ã
o camiriho da luta e aa vit6fiá:

ijrna tal rraccão só ee eonetituirá e consolidará como isso. se nun
cà berder de vista a politica de ser a alterriativa, se não descul'an ã
rnàis;pequena Luta da ô1a€se, sé Íiãô-Éerdêr 4e viata ósrôbjectivo's pa;--:
ra o sêu tlabalho e,adgptár uns corrêctos mátodos de ditrecção'e detra
balho,

3. IXPOR A LfNHA SIIIDICAL DA AUTOTIOMIA E DA ALTERNATÍVA

Às cEN DTCAIS E AÔS SÍNDICATO BURêUESXS DA INTERSS

A dir"ecqão da fracção dêve constituir-se
pe!"nánente de 3 ou. l+ canaradas quê tnabalhê
pê das tarefaE {e direccão e actue como um.i
ta"ão e pnooaqánCJ hás iâbnicás,

a nossa carnDanha nas
DO1lt ICOS- e- unedaa -

nesta cêmpanha em núc1eo
a temDo inteiro e se ocu-
áutêntaca brrqàcla cle Bg1-

i:
' Agfupariro decurso da cainpanha êú torto-desse, pequeilo núcleo outros

elenêlitos da lista e outros .avanqados dà rÀassa qu€ desponterÍr por via
do no§$o trabalho e que dàvenão vir .a integnar a.dirêcção dã fnac -
çao.

Â esse núc1êo pernanente cabe, e devê-g sabeú fazer, mgbilizar', a-.
poian-se e contar cora o Partido, a tenpo e horaÉ, deve saber-sê apoial
nas massas e onsanizar todos os elenenEôs oue sê disDonham a Drestar
qUalquer tapo de apolo, Deve actuar e exercêr o sêu papel-_dê direcçao
toqran.lo cojno fio condutor a luta entre as duaé linhas e náo. 6ê ?oupar
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Àctua, sequndo o Plano' fazer'
ção da campanlra e.a vida regular

AS TAREFAS

1ê rÀsE: A

1; PROPAGA]§DA

a) O Manifesto da Lista dêve
candidãTiiã-ã-ããTEi-iã Íntese
distribuido às massas no dia 26

balancos regula!'ês, assegurar a dinec
de fracqão e da 1i6ta.

IIT -
mobilização e organização das nassas

proceder' a uma apresêotação da nos§a
dôs pontôs do "rograma ãa Listr. Será

de Fevêreiro. Serão êditados 7500 e-

- éonuniôados gêrais dos problenas de conjunto do sêctor.
(ex. o oet ê a luta dos'ooerários quÍmiõos e das moagens.O Corr

I trato, a re€struturação, etc.)
- comunicados especÍficos, dir.iqidos aos traUathadores de outras

' êmorêsas, de oütras {reás ou de outras indústrias.(ex. aos tra
' battraaorás da Soda Póvoa, aos trabalhadores da SNS, aos traba:

lhadores da Ítha da !{adeira, aos trabalhadores dês moagens,das
borrachas etc )

e) Até ao dia 3 de )Íarqo será assegurada a edi-ção do Prograna ' do
qual senão irnpnessos 5 mil exenplares,

d) O cartaz ser:á editado iqualnente até ao dia 3 de Março e talnbán--
nuna qúaãTT?iã-ae dê 5 nil cartazes.

e) ?anbân o autocolante terá urna iqual ediqão' devendo ainda estax
pronto no me smo?Tãl3lEãEêrç o. .-..-... . .. ,--.

f) Serãô êlabô?adas tarqetas de agitação que en grandes q!ântidades
se destinam a urna ar,rcla-ãõ-ertur'á das empresas nais inportantes do see
tor, e das r1ninciDais concentraqões. Ígualn\ente êste tiPo de targetas
deváná ser utilizàdo no re onço-da propalanda das sessões de esclareci
mento da listà ê no apelo ao voto,

g) A carqo das orFanizaeões locais do Partido ficará a feitura de
faixas de ráfia, parã coloóaeão junto d s pnincipais centros e empresc
Eequndo Dlanô a elaborar pelá dir.ecção dà iracção'

h) Sessõês de pnooaqenda - a aeitaçãb ê proptiganda nas fábricasr- o
côntacto directo e nes6oal com os oDerarLoc, a auscurtaqao e o ].nqlrera
to êos sêus problêÍr,as concretos' D.,em coÍno a oI'ganlzaçao oos operarlos
êm tôrno do nosso Drodrarna ê da nossa Lin\a Sindical no seio da classe'
6 uma tarefa de exirena inportância e a fundamental ocupação do núc1êo

b)-A.tistã assegurará a feiturâ de duas ordens de comunicados

a campanhà corn as pt i.ncipais en
de e sà larec imento. -

fracção un contapto eatreito cotn
cornunicadôs e. deúais nateniars

pernanentê.
_ Sera

presas onde

:

elaborado. un plano Dara toda
se deverão ràalizar ses sões'

No âJÍrbito das sessões de esclarecinento deven ser tomadas algu -
mas rnedidas especiajs quanto à Soda P6voa, à s\s e à PetroquÍnica 

' 
tan-

to quanto ã suà preparáção, mobÍ1ização e convocação, quer na amPlitu-
dê con que deveEos explorar as condições propicias que ài desfrutamos,
como quánto ao rigor ãe que se deve nevestir, tendo eir consideração aü
da alue o têma dever,á lioar as elcicões actuais e a nossa candidatura,
ao iv Governo, ao oGF, à direcção reviejonista e suas traições ã luta
dos quínicos.

i) Será assegunado pêIa direcção da
a irnorensa - distribuindo-1he todos os
ã"aiãr-uo,.na- ã; i i "i;, i"ràd iatam"nte apos a sua salcla, garantanoo a.de proDaganoa oa -Lasta, aneolalamenle âpos a.sua saloar i garatrrln(ro
feituna, serqDre que o justifique, de comunicados de inprensa, tratando
da
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i) Ser,á assegurado Dela direcção da fracçãô un contacto estreitocolt
a inDr.ensa - distribu indo-lhe todos os comunicados e denais materiais
ae-friõ!ã[ãnaa da lista, i,.nediatanente aDós a sua saÍda, garantindo a
feiturà, sêntDre que se justifique, de cômunicados de úprensa, tratan
do da rnarcaqão de entrevistas ê mesas rêdondas nos jornais e progra -
t!Éts cle raclao.

Serã earintiia u'na i nfornação
Central do Partido, e assegurada
ta Popular.

2. A oRG lN IZAÇ40

p!'ônta, regulàr e conpleta ao 6r:9ão
uma nêpor,tagen ou entrêvista no Lu

Linha Sind ica]
os del-egados q\E

imediato no De-

Nesta nat6ria devê seÍ' colocado un empenho grande, tratadas cotn mi
nuçiosj-dêdê as tal^efas e losto um grande rigor"- no tratamento das vã
rias (uêstões que co!!r a onqanizaçãó se pnenãen.

Aasin dêve sên fir'mementê enpênhado 6 impresso de recenseamento
qué o Depar"tanento Sindieal disiribuir no que e1e ten dãj-iFõfiitÍãE-
gnificado para o nossô trabalho futuro, Assi,I, e utilizando esse im -
Dres6o deve ser recistado toda e oualouer manifestacão de êooio exEr6
6o ã no?sa candtda{ -
Nao Derder nênluma oportunidade.

Desses elenentos deverão sair os de1êqadô6 da nossa
em cada êrnDresa e ainda ê nô oue reÉDeita aô iltrediato
tenos dê garanti!' ãs g1 rnesas'de votã destas eleições.

TodoÊ êsses irnDnessos deverão ser eentralizados de
pantanênto Sindicat loqo após devidanentê preenchidos.

Na presentê carnpanha deverá ser decidid3mente aganrada a tafefa degarantin um contacto estreito. ê Darticular com os ,nais dê 4OO subs -
crarorês oa nossê cand ldatur1.

Esta tar:efa dêve ser tonada en Árande consideracão pelas organiza-
cões do Partido oue a devenão olanárn rninuciosamenie e-dar-Lhe toda a
irnoortância 1ue nos 6 exio.ida Delo facto du à partidr termos êsse ti-
po particular de apoio já ã noÀsa lista e pela- necêssidade dê o agar-
rar?mos coÍno a18o de preciôsô e significativô para o desênvolvinento da
nossl actividade no secton. 'Iambõ"r aqui devencs ter e"r atenção as me-
saa de voto.

\ô sentido de Doder ser dado un cabal curírDrimcnto a esta tarefa.fo
nan distnibuidas ãs organizações, fotoc6pias dê tôdas as êssinaturas-
que recoLheram e que fo!'a.rn centralizadas no Dêpartamento Si.ndical.

Àinda quanto à orqanizacão rlrs nassas. deverão ser criadas comÍs -
soês,ou,nuclêos cle apoio a lista por emDr-rsê ou por area, segundo a
lnacaatrva da {ràcçao e das oreanizaqóes lccajs ê o controlô e direc-
ção da direcção da Iista, Issas comiásões dcverão unir e organizàr cs
ê1enêntos avançados das massas que despontem, funcionar na base dun
estreito contactc con a lista e duna vida reElular e emitir propaganda
propiaa.

A presente carnpanha deve ainda onientar-se no sentido do alanga-
,nento dc Partidô. Ter eÍn conta g guiar-se pê1ô objectivo de aunentar
as nossas fileír,as e trazer a nós sanque novo. Durantê e no final da
canDanha deverio Droceder-se 1 uFl bom núnen^ de recrutamentos e ade -
sóes que surjam corno o_culmina:: dum processo de mobilização, organiza
çao, e(ucaçao e ct-Lrecçao das nassêc.
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lgualnente dsvêrrl.E contenDlar e dar particular atênQão ao Órgão--Cen-
tral do Partido áproveitêndo a cárnpanha e a'sua actividade para o a -
larqa,nenlo da rede e a cr:ação de novos ponto. le dislribuição nas en1

oresas ouÍ',ricas e das moa:.ens. Iqualmentà a camDanha deve produzir af
teraeões na vida celular do Parcido, imqrim'ndo'LrÍr novo riimo e una rn-
va dinânica às nossas célu1as de e''presa, negu-Larjzando a sua vidapoã
solidando-as, alargando-as ê criando-as nas principais enpresas onde
não existem.

3_:_ll§!, \ votaçê o

I{as nrêsentes eleições e de acordo com oç documentoê próprios que
acomDanharào este pIaÀo (cir:culan ãs organizações locais e comunicadb
do sindicato) irão- funcionar 91 mesas dé voto-sendo que 62 são em em-
presas e as restantes 29 en certos locais.

Pelo número dê Eesas
da tarefa que temos pela
da nossa lista a êada utna

podenos dêsdê já apercerbenroo-nos da d j-mensá
frente - assêgura! a Drtêsença dê un dêlêgado
das ql nê9a9 de volo.

4 ouectão das nesas cie voto é senDre palco de gnandes lutas nô nos
so seto e do bon cuprinento de6ta taÍ'efa .lependen nuitos dps êxitos -
oue nos DroDomôs coltt esta carnDanha. Evid4nte se torna que nas mesason
d-e não estivermos, a al-janca dãs r.estantes 2 listas (Inter e UDP) con=
tra n6s terá o sêu suprenã êxito na votação e nos votos que subtrai -
rao a nossa cancl l-datura.

1 tarêla de delelado ã ,"re sa de voto 6 a oDortunida
oÍ'qan j zarmoE e oêulafmos um vasto nunero de elemen-
ê 1uê êstão dispostos a.fazer êssê trabalho p€la

fara alem cllssô
de excelentê Dar'a
tos que nos apôian
sua candidatura.

Para obter pleno êxito esta têrefa tem quê ser êncarrada e tt'atada
desde já, duna forria onganizada e disciplinada, pela direcção da 1is-
ta e Delas orranizacões do Pantido. de acordo com os documentos ane -
xos já citadoà. Cadá orpanizacão déverá assequrar os delegados ã tota
lidaáe das mesas dê voto da sia área at6.o ái. t5 de l{ar,[o.

Antecêdsdô a data das eleicões será feiro um colectivo para todos os
delêqados às 'nesas de voto á r-in <ie ihes serem-ããããE--tõããFãE-õÍêF
@o curípr" ir. rgualmente,. ser'á editada uÍna no
ta com essês orientaqõcs e urn i-qo4e sgo a distribuir a todos os del"egã
ãõs con os dados do ielat6rio frê caaà un devê êlaborar nô finàI ãã
votação.

Por últi.,ro nas Dara trâtar dc inêdiato Íemos a ouestão do voto Dor
corresoonoencia..a oue a dlreccao cla lista têrâ clê clarl a maxana aten-
çao - estahêlecimento de plano_ própiio, organização ê controlo desta .

tarefa em laroá escala e de for'na a levar a vôtar na nossa 1ista, to-
dos aqueles que doutt'a fonroa se ab'steriam.

-:i--:-:::.:!t:
No sentido de garantir e cobrir as despêsas que a canpanha exige e

dado a insuficiente vêrba que a direcção rêvísionista atribuirno sen-
tido ainda de nobilizàr, e unir enr torno da nossê candidatura as na§ -
sas. a lista lancará uma canDànha dê fundos culo obiectivo será de
10,ó00s00 oo"u "úio fi'n cÍátrãiõü-ã-õÍãtFT5üiu já roÍ},as de fundos.
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Aquê1ê .- quantitativo será subdividido en obiectivos de 5.000$00
para a lista ê outro tanto para as organizaeões locais de acondo com
os paÍ,ciais fixados no quadro anexo aô presente plano.

Quanto à entreqa dos fundos, cêntralização oue devê se!' feita no
DeDa!.taÊlênto Sindr'-cal. e atendàndo ao volu:ie de despesas que é neces
Eánio êsseÍurar desd, iá, ã orecis- tonar mêdidas nà sentjao de cuml
pnir os sequintes p!.azos:

1ê prestação -
23 Drestação -

?5?. atê 15 Yarço79
251,, at6 2 o'larço? I

A Lista.terã que assêqurar uma contabilj-dadê rigor.osa sobr:e todas.
as dêsDesas e receitas, garê o oue nomeara un resDonsável Delas fi-
nanÇ1s da Lisra .rue oràsrará oaarranenre contaE-ãõ-F!ãffiêãiãEi=
ã1ãr. 

-

A DIREC.Ã,0

E:n matánia de direccão scrá cniado um SecrctariaCo da Lista, que
assequnaná o exerc Íc io -des taref as de d irãÇãã-Gã5}E-Eãiã-ã:ããrnpanha
Esse Secretariado actuaÍ'á durante a campanhá como ,-rnr núcleo penÀanen
'te quê trabaihar'á a terÍlpo intêiro para à lista,terá una vida regulaF
e intênsâ, r'eunindo dia sini dia não- para fazer o-balanço do eEtadode
cunprimento .lo planol dar execuçã^ ãs tarefas práticas da propaganda
e das !,estantes matérias da carnpanha, e tolrar todas as nedidas necé
sárias ao bor0 andanento do tnabalho.

Senão toroadas nedidas no êentj-do de nanter un contacto regular con
todos os eleÍrêntôs da lista, seguindo c crit6rio de os enpénhar a
todos nas várias tarêfas que úá a--cunprir, e com o objectivà de re -
forcar a unidade e copsão da 1i<ta no decurso da camDanha como uma
autêntica direcção para oç quÍ"ricos. Nesse sentido rl'rão convocadas
reuniõcs senanais oara mobilização para as rarefas que devem ser p1a
nificadas senanalmânte e um cerio nímero de colectiüos para todos oã
aDoiantes da nossa candidatura.

's reuniões dê lista e os coIêctivos ienão.1ue ser reuniões de ro
bilizaqão, Delo que deven se, nulto belr preparidas pelo Secretari,adÇ
que devê faze! delas sessões dinâriricas dà trabatho,-que rêsolvam os
probfe,ras q-ue se foren colocandó.

O secretarildo da Li6tl dêverá adoptar côrrectos rnétodos de direc
ção e de trabalho assente no planeanrento de todas as tarefas semana-
a se''tana, no controlo requLar do seu cunpri.mento e cônduiir a sua ac
tivi.dadê de forrôa a rtravaÍ, una correcta ê bem dirieida luta enüre aã

'.duas linhas que refôirce o núc1eo diriãente e crie ás condiçõês para
o seu alalqamento,

No seu seio o Secrêtariado noneará um responsável pelas
r:efas específicas c.mc propaganda, finanças,-mesas de voto
tos,

0 PIanô de ReLrnióes 6erà oseouinte:
8.q"iõeq do Secretariado da Lista - 2aI: Eaj: e 6qs feiras -19r3úi
Reuniõês da lista - sábadeàs 15 horas
Colectivos - sábados, 3.1? de lar;o ãs l5 horas.

várias ta
e contacl
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O Dêpartanento Sindical assêqurará um par.ticular apoio' controlo e
direcção sobre a canpanha, nediante o deatacamento de uÍn nênbro que
acoropánhê todo o pnoóesso cn estreita ligação con a lista e o seu Se-
cretáriado,

No final da canpanha, apõ-s as eleições e no sentido de asseguraru
bâlanço iusto e na dcvi.dü altuna tar.to no €eio da lista cono á classe,
sera seculclo o seguante )llnô:

Dia 26 de l4arco - realizar-Ee-r una
ceder ao balanço
qui,!ieos sob!'e as

í distniouÍdo ã classe o conunicado da lisDe 26 a 30 de r{ar.qo - sera

reunião da lista a fim de Pr"o-
e cllscutrL um comunlcaoo aos

ta coÍl o batanço das eleiçóê6.

sêrá discutido o plano paÍ'a o futur"o da nossaac

, tividade no sêctor.

A SEDE DA LINHA SÍNDICAL

itrô decorrer da canDânha a Sede da Linha Sindical deverá funcionar
coÍro cêntro de organiàação da6 ![assas e Sêde de trabalho da listar de
vendo egta empenhar-se na sua Drepa!:ação par'a cunrpr:ir adequadaínente ó
seu DaDe1,

\ Sede deverá ser. u:r digno êspelho da nossa Linha sindical, e das
massas.

Todas as reuniões da lista e tod.s os colectivos serão realizados
na Sedê da Linhr Sindical.

- Ne1a, sêgundo una escala e-corn un horár'ic a sepen estabêlecidos se
ná assequr,ada a pr!êsença per.iódjca de uÍn canarada da lista.

A Drêsentê batalha ouc tenos er nãos ê dc 4rande monta e encontra-
-sê nuna situação difÍci1 ouanto l assegurar i sua vitória prla linlla
do Partido.

O piesente Plaoo Dretendê êstabelecer as orientaçõe§, os objecti\rôs
e as medidas para alterar-nos a situação a favor da nossa Linha Sindi
ca1 e produzinmos as mudanças n"a"""ã"ius e profundês.

Estanos Bú condições de vencer se ôplicarnos a Linha do Partido t
nos ativêrmos ao Plano êstabê1ecido. ous3nmos travar esta batalha coÍr
espír.ito de vencer e de unir: u" r."áu" à nossa 1ista, ao nosso p?ogra
rna e à nossa Linha Sindical.

POGO 'COBRE A LINII\ DÀ LTQUIDAÇXO E D.A CAPITULAçÃO!

POR UÚ\ ALTÊRNATIVA À ACTUAL DTRECÇÃO:

POR U}[A DIRECCÃO OPERíRIÂ PARA A LUTA E UNIDADE DOS TRABALHADORES I

PELA AUTONOMIA, UNIDADE E DEUOCR,\CIA DOS TRABALHADORES I

POR U}14 CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES PORTUGUESES:

VIVA O II CONGRESSO NACÍONAL DO PAR'IIDOi

31 dê r4aricô - v'ealizar.-se-á un cofectivo ondê o Secretaniado daDia 31 dê r4arqo
lista apr e s ênt ar á-ó-Eê-lat or ió Rêlatorio de Balanço e onde

'l nnô Dár'ã ô futul ô d,a nôssa ;

DEPARTAI"íÉNTO SINDICAL



ORGANIZACÔES

ÃLcAfríÃle-
ALTO PI}14

BEATO

BENEICA

GRAÇA

!'{O SCAV IDE

srcÂvÉ'{
st3. tnte
ODIVELAS

V .9. XIQÁ

ALVERCA

ALHANDRA

P6voA

01tÊLUZ

ALGUEIRÃO

cAcff,Í
1'lONTELAVAR

AT4ADORA

OEIRAS

CARCAVELOS

CASCAlS

c " cArÍP.

NANÍFESTO

200

150

500

t0 0

25

?50

500

200

100

2 00

400

500

500

3 00

300

50

50

750
q00

25

25

50

C OHUNICADOS

200

r50
500

100

25

750

5 00

200

100

2 00

400

500

500

300

300

50

50

750

400

25

50

PROGRAüAS CARTAZ AUTOCÔLAN.TE FUNDOS

200

150

400

100

500
r+00

2 00

100

2 00

300
r+00

l+0 0

250

2s0

50

50

500

300

25

50

2 00

100

400

50

400

500

100

200

150

200

250

250

250

'+00
50

25

l+00

200

100

50

100

250.0
200.00

500.00
100 .00
50.00

7 50 .00
500,00
200.00
100,00
100.00
400,00
400.00
400.00
250.00
250.00
100.00
100,00
500.00
350,00
100.00

50. 00

100 .00

2

150

500

10c

25

750

500

200

100

200

400

s00

500

?50

400

50

25

400

200

100

50

100
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