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1. pnrsraR cot\TAS Ao PART'IDo E PRESTAR
CONTAS AS MASSAS

Sueridos Caearaalas,

À batalha pela preetação ale contas que aloançou uo êxito assinaláve1 no
mês referente a Janei!ô, sofr.eu um abaixâment,. siSrrj.ficatÍvo no riês de leverei
ro. Âinda que':se. possa dizer que vai drnalo passos quanto à sua reêularização.
No entanto não deixa de h:1ver 'u :erto núm.r d, rrsponsívei§ que obstinaalamen
te teima en nãô lresta! oeÍis.Imente contas, acumulando relatórios, e out?os m€
no que atá à data não fizeram um único relatório sôbre a eua activialaale üo sec
tor qu. aiirigem. Nalguns casos ã;iil;çã" à" á,r"ê""i. de relat6!io iúpeale o

conhecinento dos p?oblelDas neste ou naquole 1oca1 e clia as condições para aii-
ficult..x o conheoimento dla situaÇão e &ina a uflldadê do ?s.xtido om todâ a Reqi
ãc. Existem também un ce:rto número de relatórios ti!ô'rtôca a despacharr" pró-
lrios dâqueles quê pensam que o sistema de presiaçãã de contâs é umâ formalidê
.le aborrecida que o ?artialo i""".tã".-i;-áriã"-n"'ràioriu que apresents reLatã
ri s um núrero ainda pequeno mas regulâr que procura lrzer o r"latório "om a-
'.ncão à utjljdade p"lÍtÍca e ôrg:nizariva deEtê.

É esta â situacãô ouantô aôs relatáriss - a maioria fá-1os e um número
que não 6 ,rr" p"qo"nu minoria não os fâ2. Á situação êstá lonite de se condidê-
ra! resolvlda pols a luta êstá renhj-da ainala que â linh., que s- rccusa à pres_
taÇão ale contas ao Pa?tido, não leven+e.,ind... voz a discordar nen preteÍte
ni1 problennas para os não efoctuar, 1iÍ,ita-se a não ts lâzer e procura assiot
.com a sua actuação, arreéfimentar uma êsquerde quê se encontrâ espectaDte e que
não se resolve á atacar.àqueles qoe à sua maneira atacam o reforço de airecQãô
s6ria, marxista-leninista. En Janeiro BO !4 fez relatário e esta situação nualou
p'r ,O % .Í oevereiro,

-rsta int.odução iniclal no re1ât6t]o de llârça !âra o Conité Cêntral visâ
alartar o Comité Regj.onal para que t-xave a lutâ e compreenda que e evolução
do sistelra. de prestação ale contas 6 prr. 

".t alargado !r totalidadê dl ?artido
e não corno certas cabeças pênsaú que s6 deve ser para os outlos.

2.os DTRTGENTES DAS MASSAS FoRJAM-sE
A CABEÇA DAS LUTAS

lurante ô n'ês áe Marqo as lutas das massas operárias travadas na legião al
rontrâran;á um certo núréro de dirigentes não atrás delas, oas à sua fr:ente
I:ra neLas participar, influênciando:as ou aliriginalo-as. úna sérla de lutas se

E 'eolveu o-sde â luta pelês promoçõcs automáticas, diuturnid:des' prér:os
ô1 

-rio de trabalho na l,Ísnave e setênave, a pàrelizaçá.a de Construção Civil,
os l,letalúrgicosr^Cráficos e Iqaterial Xlectrico, a luta dos CTT e ?edeiros. Às

r':,irls em torno dâs eleiçõês pe?a Conissões de Trâbalhaalorês - Setenavê, Sapêc'
jni-Setenave, Eni-l,lsnave e Supico.A quêstão alos rstatutos para a iiquimetal, lr
dúsintêrv€nção na ."!ut o-Re constru t ora, a contratação ou autonoúização na Sideni
gla.. Estas algunas da§ lutas que se travarâm na llegião e que merêceranr da par-
te dôs ÍoarxistaÊ-leninistas actuações diferentes quanto à âtitude â tomar face
ao úÔvimento de Ílassas. E se é certo que afglnas lLt'-s núreceram una êscrupl1Ô
sa atenQão dos principais responsáveÍs ouirâs foram totalmente relegadas rla
mente ale cextoÊ alirigentes para não sê sabe que lugar, pâssando a bola pa!â os

' canaradas do loca1 da frente ale 1uta, não cuialando das dificuldades e prôblê-
tiras que esses ca$aaadas sentem. Àtituale esta quê contrâsta coD a suâ quanalo sg1
t.n o.ifi'LId.des se'ldo dos primeiros a apelcr'a todos e nais 318uns para-qu .é
scudam e insistem seüple que estão úuitô Ea1. Iazeú mesno a sla:nalise dlagnos
tic., mâs não enc{ntram o Íedicânênto celto. Este tipo de diri8entes te]lr a}ê mrl
dar. O tc,nlo é de guerra e aqueles que não vêem l6so desta forma naturâlnênte
a,ndan con a cabeçe no ar. Sê cuidaren de baixar a razáo da seu olha? e olhâL -
côn ofhos de nar.;istas-leninistas en seu realor de coxto que encontrarão tambén



; ; {i i:;ixi.tu;l3 ::ir,fu r;ir*:%%§HH} H: ü',S}fr +l l;í:'i:! .iiI1FI :
cor,i Lrsr-l, D:vE srP lsenro I çiAióó, i.,"er.úúryo, lpve coiocrn os lNr:RrsJts
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fir;tui;;;í';^-;;vcirilqaõ;l ?;;;";" l,e esta ciiação se dinise a todos os rreÊ-

t"""-ãã ô".it; Reglonal sem excepçã", eE difErentÉs graus é certo" Eas en nen-

hun nuna úreoida qre possa dize- r'desta agua __!o '90' ref !

.\
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nas lrrtas tra,.aaas na Região teve particular acuidade aduelâ que teve co-

.ô r 11co a lisn-v. . ' Seron:ie. Deso" ceo^ qu' a quesr.ão das proDoqões au Lom-'

li 
"1,. 

. 
" ái"t"."]ãra". . otério" e horário de tra'ba1ho nerecerân da parte da Íos-

";".ãi"i;-;;;;-*"""á"'ãà""""t",ção 
proletária - 

a r'isnawê - una cui'iada :'-
.ienção, Iie srao asãl:n corneçando a trabalhar a teinpo e horast.pensavarn,:: l:::::
.a:aà"adas1Íoram_aindâ apanhados à boca da tor[rênt-a - devido ao golpe soclrr_
_fescista na convocação ãa Ássembleia cêral - 

a lrepâlar-se para a enflent?--
rem con firneza, diÊpostos á-ãi"igi-r." e r'ão se diixàrem- â?rastâr en tÔrrelin-
hos. Esta questáo condiciorro,l , rrã9u. actuação !a luta' ?artinos para ele cÔn

;;;;,r;';;"'iá"";;";;';;;;.;-; 'or,!"r,"' t 
;oi po,^ qL lc cspecro 91: i::. ^:i;

- damos colâ mlnucla que nos saiu o tiro pela culatra' obtivcmos si8niilcrtlves \4

tórj-s. p r-j(..t4:n l. _tr "_:o rir\s' "b.l d' _ 'rr_'_l'nlo lo slJ'rl-
;;-" ;;";;;ã-; ;;i;-;ii;=, ;; i." ,. oposiç:o dra, pr'p's-ás, l:.. 1:" :"ll:
sionlstaseoutladosneo-Ievisionistasquefolanvencidas'naÔsemquese.Lj-

tvêsse trâvado uma dure r"t"-"-á "o""" 
poiu"n " o ponto 

'le 
vista correcto fos_

';;";;;;;à;-;.;--"","ã-aã't.a" x1ii-ãpl.à.i'", levanà.o à votaçã-o êsandenente. lrai

"r:itã"i.-"á iã""" p.opo"t" e subindã nesno 
'Ie 

cada vez quê os social-facistas
exiaian nova vôtaÇão o 0". ;";;ã;;-;'" t"ã" '"'""' 

Apresentámos ain'la mais 
'luês;;;;; "1"::';";;;;;; 

;i,l;;'fiiã;à"" à .,,t," sobre as 4b t.roràs,'horário de traba
tho e aboliaão do 20 tr+r4o. 

_e-p"opostt 
sobrê as diuturniaades foi vencida por

lou". "nig"* p.la proposla neo-reirisionistar por erros nossôs' A nossa propos-

ià "rr. ãai"'a.,aniaaá, ';i; ;;"iia;. e a que,tinha oaiôr apio' sinplesnrente
a sua defesa' e).p1icação . ".iriirãiã" 

dos oiorários pârr' nolà votaren não te-
v='o n-àÍro eÍrD.nho coounisra: t. ;;;r., em.o graL . "hegarros ) propos.tr sobr-
a6 40 hor-s-e- rorá-lo o iirt"riro o., rã^ est.va como ês ôutfas dê, Fosse.\oe -!
dãs os trabalhadores-:.. não,foi inpressa o distribuida - 

que e§tav'1m na ÀsseE

bleiâ ceral o que dificr-rto'l- ";;:l'- r:i^ a l?ar de oé Ín'lrxistas-leninistas tê
iem ad.ôrmecido ficândo adtrira,oi, ao.roto quL ';Eil " politica 

'Io 
nosso Partid'

e aleixaren quo os social-fascistas renetesset,-] a discussão e aprov:çâo de lao
, iú,portânte questão !ara "" ;i;;á;;"; ã" "o"çao' 

Esta êctuaqã; dp: ':"':1:li:F
inieirârnentJ olortunista parâ combàtê! o asc.nso revoluciÔnário da Âssemblerà'
onde as suas p.opouta" f'oram vencidas_apesal] de profusêflentc lropaSandee'ala§ -e
ai"tritoiaà",'poi aor" .."r"", ã 

""" 
ãa à vort" aà 20.ooo cadernos d^ lcquê"e sr

ilementar, náo'obteve qr..a1q.rár apolo. v.isam ainda dividix os tr'abâlhadores e
''àiêrersar'tamtán as nossas-foicas nelas inúneras secçõ*s, o que deÍe nêrecer
á;";;s;;-"'i;i;-";; ;á;;;;'-ã'i;;"it" á' q"" roi encántrada para a Assembleiâ
Géral, pois a discussão que. os revisionistas lel/arão acs sectores sllra so so-

itlrã o'zô turno e nao sob;e'as 4o horas' Ésta luta concltou um 8rânde aloio e

regozijo entre a clagse, roanifestações de carinho e sinpâtia'pelos nossos cana

redâs, que deveúos êaber *ui".i.fii.r: en organizaQão dc massâs - o grupo de o

;";á"i"; pn". a"rã"" n ,pii""ção alas prolostas no ser's'Í-ciirr - como ainda em

ã-n"ni,""*o p'.Lioi-:" ,i,,;ã: ã"-,; ;:.: " ". Jo Lr imiso-âun 'toL-lhe ..o
"'l 

i":", pa- i-ularoo'rL'' p, 1r 1ác : . i::.iz)da pela nosàa celula - disirlou
;;à. d;;'p;;;;;;"; ;-pã"i""aã Assenblêia'- que aãixou as suas hostes diYiai-
das en torno da nossa p"opo"tu,, os.aciques preplexos e pregados ao chão e-^os
,the fe s-ate-flila social-fascista; incapazes de ,.raàiocinarem coisa que so consê4ll
ran no finaf do'p1enário e quânalo de^À 4o horas ê l!êsno aquircono i: 1"o:-l:"
o r.'1iz;cão r'ro".,à. o s-u riciocÍnib das aEplas msiorLâs esÉ barêlhrdo' pors

9; ,;;;;-J:";;";;-'ú,-;:;;i;;;;,"; superior na As6.nbreLa cFral' sê ost" c

iuação aa "o""" "6i"i" ;.;ti";;" ,lo" ,""ào" oorcles' trabalhando con ardor r€,v!
r""i."a;i.--"ã"ãpi i;;;;.'ã; "i i;;; ãã"rã.iiá. à situáção-concreta da Lisnave dê-



oêrto cue esta situacão se Doderá consolidar e aumentar' Se assim não actuarÍ'i s

.o.iá o cortrário'com ,oi. grur"" implicaÇões aincla'

O ri]es].lo probleEa encontrou na Setenave uma resposta diferent€ da part' c'r
rro."a célula ã por conseguinte ala parte dos operáriãs. Num plenário con cÊlrc::,
o 2.ooo lrablll^'doresr inicialBonter foi aprovada 1nossa propo.ta d' l0 lo''
' norí_io d. trabalho e recusa de trabalho ao sábedo. Ioi 1 lropost. ond. '-.' n

iínos nri" forar.. ioi aprovada ainala a prolosta aie reaju§laLêntos L proBoÇõ.s
-ãu'on,áricas quá cinhe sido aprcs,-ntaila por n6s e aprorad. n1 Lisnav', nrs que

na Setenâve foi proposta lelos neo-ieriisionistas sob a cê'pa da unidade com e
l,isnavê. 0s nogsos car:,arâdr,s não to!rê-!ar aqui a palavi+, nãc deshãscaran'io os

neô-revisionistâs e â 5uâ al-têraQão de proposta§ nun espaqo d.e menos'de 24 ho-
ras,'pernitindo âssim que pairassê a dívida quânto aos proponentes uDxe vez que

n6s a difundiúos'à poria dà Àsseúblêia e aãô fatáros alela' Esta BosiÇão d' p!'c
-tu1ção ,nanifesta-se ainala no comunicado de análise ala Assenbleia fect aos neo-
'r:.visionistas. Âssunto que deve mêlêcer urla 8?ênale atenção 

'leYido 
às p:rti:':-

al: .l! s da ceLura.

l',s paxalizações que se desencad(ara6 com repercussões na Êegião' À c:L C'Ir
üíuaão Civil e Metalúrglcos tlveram ainala que eo 8:4au ilíverso a nossâ pertici-
._,,1ão, i'ssim nanifestanos difi.cu.ldailes qus.nto à difu§ãoreo exteosão, d.e nossâ
poiítica no caso da Cohstrução Civil devido a,âàraEger un número muito reduzi-
dc de empresas. No caso dôs Metalúrgicos não á tanto a difusão mes o prossegui
ÍnentÔ da condução ala luta que deii.va de inpôr urn activo e regular trabâlho sil
dical' con dirigent,.s prestiâiâatos aos: olhos das nàssas s con partlcipação vi-
va nos plenários e e-ssúr,'blei..s C-r.)is (ã18uos casos continua a haver de falta
de conpÀrência às Àssenbleias e-?1.nários). Nos plenári"s realiza'los dlrante â
paralJ,àaç6.a na lisnave e Cometna, apxovános rnoção na 1ê e discutlnos os nosso§
pôntos de vistâ na 2-s descurando a aprovaQão dlas noções.

Às lutas dos GráÍicos e Material Electrico e xlectr6nlco teve una eYolução
difcrcnte na Região, qo" pr"r'ra"-.à ainala ao ponto de vista de que não há olga_
niz::ção e tão sã poàe fazãr nada. À lutâ alos Gráficos fez chêgâr ao Partidô uÍ
sirnpatizantà e com e1e a poBsibilialaale ale oreanlza? Íoais uns pontos que se de!
cobriram. O que proya que 6 ía luta que se organizarx as rnassas e que é para a
111t3 que as nossas orEánizacõês tên dê estâr Yiradas. A Luta do Mateiial Xlec-
tri"o Et-c116nico tlve umá parricipaÇ1o diÊerrnLêrÍ11is Ii-.itàdà à pr!i,nÇ1
nos plenários, noneaalânente nã realizaào na Autorriticà-Corrolos.

ls lutas trâvâdas pelôs CTÍI ê que na nossa negião aber:cava um númc{o infe-
rior a uÍra s6 nãc r1c cstações, núrrro :st,: fcc.,Co !:.,r4 derronstrar quê as no6sás

,ossibili.aad!s de actuaÇão estavaÍo úeis facilltadasr com â propegânda mural iun
to ilos locais, não encontrou dâ larte dos dirigentes desses Concelhos a minlma
atituale, ao longo das duâs senanas de luta.

sobre a luta dos Pa,lcirosgnesma situação sê passou de espêctativet de es-
p.rE-r pâra Yerr não tomando posição e não nexendo uila pa1ha, para influenciar e
luta c procurâr ga.nhar influência junto deste sectoi do povo êxplorado.

As ê1eiÇães para a Coúissão de Tr.abal-haalorê s dlá SetenaYê rdalizeram-sc nc
..':9 d. Ilerqo nas quais obtivenos 55 votos. Ás outras liEtâs oltiveram vota-
qõ.s de de 1845 os revisionistas - l,ista Ar 968 os gnrpellos toalos unidos e a
do PS 795 votos. À nossa votaçãô corresponde a ccrca ale lr5 % dos votantes e

c.rcâ de ] % do total dos trabalhadores. Os r€sultados são não o esp€Iho ala nos
se influêncie na Sêtenave, nas antes o resultedo de uúa forBa ale tÍabalho durãl
te a ca.opanhâ que não foi a mãis correcta. Houve e?ros de ligações entre a di-
recção do Partido e a céluLa, " "Jf"f. r a xrassâ 4. si,.J,!tizantes que integra-
v1 a llôsEa lista , co'.o é narurrl r ri. qr,' hâv, r Lro ài"á-"io .nLrÊ a nossa
Iista e as *.s".". ó nosso progranre é r"prriado'coroo o nelholr. Todos eram unâni
mes em dizer lsso. Mr.s a propaganda do ininigo centrava-se na câpacldade hulra_
na de dirigit os estaleiràs.- tr'áI,r,ro ", honrens conhecidos. chegândo mesno à bo-
ca pequona en falar que qucr.ianos era pôr a Setenave no caos porque o nosso
proS?ârna não podia ser alIicaalo, A propaganala da lista que apoilvamos nuncf sqt
be âtacar esta demagogia. Toda a campanha do inimigo aliada aos erros Ja -slstE
r,ratizâdos (conf,cclrcãnio taralio ale alàuroas daquelas"questões) e as faltae àsses
sã;-s de-propaganila ala lista, algunas con dleáenas e mesmo nais.de urBa centena
de operários lewou a este tipo de votação. Conparado com o passâalo evoluiu-set



irgunento [ue não d.ete - esconaler que na sÍtuaçào presente podiêÍlos faze{ melhor.

!,ia Sapec vinos , mômbros da c61u1a mais I simpatiiaDte elêítos pala os de
içga.]os quê vãq agora eleger + Conissão de Tiabalhadores. Estê tilo de e1.ição
i.v:i e que um conjunto diyêrsificado Ae correntes teBhan as§ento nâ Coúissão
d. Trâbathâilôies ê leva se nã0. souberúos actuar à sua liquidação. 0 dese4volvÀ
nonio da situâção na Sapeo, consoánté a elei-ção ou não de.um caoàrâda nosso pg
ra r Cor.issão, exige agorr uma atenÇão redobr.da ila rossa célr,1a cuidando Dor-
menorizadamentê do trabàIhô neste orgão. 0 passaalo dete servir de exemplo.

Na Eni-S.t r v '.ix''os :r: x1Jic1z... nr. p-.ss.-r "içfo pcr o.ti ivo
do nariz. I situ.Ção sÂ potiu ser -"tu "t uido ao contacto qu" nos ligd à Erj-
-Setenâve, n::s peraleu.:sê uIDe excclente oportunldade para o pôr a oarchar à ca-
dinci_ do P.rtidor virrendo ura sírÍ. de concepções estranhês ao Pêrtido' óL

então o qu. 6 mais importanter ârranja! novog contactos. NeÍr uma coisa nêm ou-
tx:r corr:can já a maniféstar-se os pontos de vÍsta de itxpotôncia c hesitação
j' r,l riorm.nte Írrnifestados e que aFora ganharão rêis força' Na Ént-Iis'r'rv",
.r nxáúos rrna lista 

"o, 
tr.uru"noã oa ãétula e ou+ro óp"cário ou loi v_ _

:'lrfa por 6 iotos eo favor ala rêvisionlÊta. A Eni devido à.sua dlispersão,ter: ur'
núrorã não nuito gxande ale trabalhadores àispêrsos por váiios Iocai§ dai o nú-
r,ero rêduzialô para.as CoàissõeE d.e Írabâ.Ihâdole§ locais'

Na Sulico a Comissão ale Trabalhadores eleita não foi âceite pe1â Âüflinis_
traÇão, argunentando que não cumlraiam a lei. Os reYisionistas coflcordaran.e vao
procêd€r agora à feitura duns Estatutosr dond. se infere que o sistêna acor.'la_
do é manter presos os trabalhadores com nornas quo af;s aproven. Âos nossos ca
úaradas alêpara-se r.raa excelente oportunidade, a nossa orgaúização reoentê teü
possibilidades dê se consoliala! e lrestigiar, se actuar ale forma a alesmascarar
os revisionistas, atâcar a. Âdnlnistrâção e orga.nizar os trabalhaalorês.

Âpresentános aindâ uúa proDosta de Estatutos para a Conissão de Trabalha-
aoros àa Equirnetal en confro;to coür una única dos ;evisionistas que ltop6en uÍ]s
-0statutos intêiranente fascistas. una foLma ale regular (contro -
lar) !ssemblÉias ultra-reaccionária e uar projecto de controlo o!êrário que glais

não'é que o lrojecto social-fascista apr.suniado à Assembleia da Rêpíb1ica e

consubstancia-se em ser urna câaIêia de controle dos oPerários. Á nossa olganiza
gão dcsenvolÍeu bons esfoiço6 conseguill at6 à data de 29 de Ma!çor 10 essinatu
11r" p*r. propôr os Estatutás tendo-ãs já entreguesr contendo ulr, pr€ârobuIo d€ a

taque aos .Estatutos revisionistas o eo seu sisteEra de controle das Asseürb1êiê§
Gerais. Não aprasentemos alôcunento sobre o controlo opêrálio. Proponos primei-
raüentê a votãção dos Estatutos e deDois ôs pessos sêéuintcs. Parâ ;á os nos-
sos Xstatutos distribuidos cntr' os :p.ri-rrosr foraxr obiEcto de nuitâ di6cussá
coisa quu não sucedeu colIr os dos r*visioni-strá q'... príti"aoente até à dâta ti!
haú passado ilêspercúbldos. ?osteriorlrente à apre i,ntaqão dos !1ossos é que se
gerou a Aiscussão e conparação. Tcndo o noêso prpiecto xecolhialo b.'-stâ-Iltê§ sig
p ti -.s.

I d,csintervencão na Auto-Recon6trutoxa dlo Barrei:ro tên os seus asp€ctos
at.< à d.ta 4este réfatório conhecidos, tendo havido uma Conferência de Impren-
sr. alâ Comissão de Trabalhadores e um docuÍnento rpsposta do pat?ão. Real-iza-se a
í1 cl. Morco uma Asscnblêia.iê Trabàlhadôrus rEr.a nais una vez discuiir o càso.
iluna antcrior .inla já sido ap.rovada a não oJtrada do pa{rio. I21e-s' da p" L.
oos ruvLsior,ÍrLas eD apoio da população o quê deve faz.T Y r a nossr org.' :z !_
ção do concelho que ten dle €star atenta ao evoluir dos acontecilrentos e merrtcr
u' conrrcto esLreLto com os Erúbros do ?artido t5 a, nl,o d1 npr s1.

Na Siilêxurgia sob proposta alos revisionistas :r rraiu-s! cntrar em greve
dia de te"çâ-feira , d.€ Àbril. A nossa lrolosta não foj. apresantadâ e o Ôos

!onto de vista sobre a eutononizaÇão nãô teve una contra?a"tida nuBa propoB
aprovaala; Corno a Asscrnbleia tanbóilr sé realizôu a 29 de Março o assunto ain-
nãó ?oale ser aqui nulto alrofunalado.

No capÍtuIo refer.ênte às lutas alas üassa6 le1ato êú bteves traqos uEe de-
socupação feitâ nos ú1tj,mos dia§ alo nês ra Cruz a[ê ?au que obri8ou a G1trB a una
o.c.-ração dun âpaxato alurlra enver.gaalura quê lDeteu nesmo àinco chainitesr para d9
s'lo.râr un casal operário e o filho. A indiênação era granale, a casa foi leocu
p:cr e à scguncla 6 quê se efectuou a opêlação ielatada aluúa envergaalu:râ' nunca

rã
dâ



, is''. qui na área,
Este movimênto de nassas que enoonitou já ero al6uns dirigêntes un esforço

e uoa aplicaçãq.pelo cUEpril[ênto do ponto , dlo Plano negionâl e do desenvolvi-
;rinto do nosêo trabalho dle massas tem dé set ferreanêúte diiigido e decidiAârq1
t. elargado. Nãó nos podenos coErpailêcê! com direcções Liberais, nen content2r:
-nos com um leque rêalurido ainala de ínf1uência numa região que Y3i Ce Almrdê a
Sines e de S€simbra a Alcochet€ ! abarca opcrários c câEponesesr 8?ande§ con-
ccnrraçõ s industri_is ê grandes unidld.s .olecrivas de prod'rrão, o qual -sobre-stês í1tiras, ,o 'o-rrárío do que c.rroB dixigentcs possâm p 'sar, não é o s!
Iêncio qu. pcrnitL o l-s.nvolvi;.nto do trelralho É que não ó por falarmos que
dernos una imâgem pior alo que a quc tenos actual&ente.

4. nnrpaREMos A'r coNFEnÊructa soBRE o
TRABALHO SINDICAL

''io que concerne ao trabalho sindi.cal, ponto 2 do nos§o Planor alàlante tô_
l"_ nês realizároos, a16m do já citâdo anterÍormente, a campanha dos quioicoB do
C.ntr.o, Su1 e flhas e Moagens do centro e Su1. -Cafllperüa que não foi cuopnida a
1oo % mas que permitlu-noã um bom acoihimento iios concelhos al-enteianos o quú
devia responsabilizar o Coôitá Regional, noneârlr.mente sobre-a rcguletidade dum

traàalho ãomunista cono prepnrcçãã lrrr',r.," fort r s'1idr. cotsa organização.
Destacou ainda a nossa organiz.'Qão un c:jLma?ada pâ?a a listc dos Gráficos do
SuI e Ilha§. Está em fornráçãç a lista para o sindicato dos Professores, os tra
balhos estão adiântailos na llegião e a nossa organização dos piofessores aleve
enyidax Esforços lara alresêntar pr.efessores da totalialâd.e dos concelhoê do üs
lrito. naqlreles coú mals percenragen d" professores apresentax d1s princ,pais
. _ olaq. O lr:\balho . stá oem encêminhado mas o pio.r que há é descansar ra feci
lidede c ira graídeza dlos núneros. À totâlidade dos concelhos deve §er a netâ.
.'.s tr]rincipâis escolas ten ale sê! una reatidadà, Por úItimô a e1êição pera â Co

rissão Distrital do Sindicâto dos Sancários d.o Sul e Í1has. Reatrizaram_sc no
fim do mês as eteições e em 4, votos * s6 votan os delegados sindicais - o-
btivenos nôs aois car0araalas propostos 7 e 1? votos respectivamente para o Secl€
tariado e para a Comissão listrital. Nenhum foi eleito davido à actuâçãô do PS
que recusanalo a aliariç!,;\conogsêo àbriu ás pertas. da"-eonissão )Í-strital aos so-
cial-f..scistas e fioou coÍl o secretariadô. _'

, no qo" conccrne à lreparaÇão da f Conferênciâ do ?arctialo Sobre o Trabalho
Sinilical, .1.pois de um perloao alc oraior mobilizaçãor encontra_se numa fase nâls
lentar corno de quen alescansa no tempo. O Comité Regional e particularmênte o

'seu Secratariado em conjugação com o Dêpartamento Sindical deve nover-ser.mobi
lizar os quadros e as r03ssas, sacudir a apatia e travar esta batalha dando um
qr_rce c ontr.ibut <jrevo luc i onári o para a reàLlzaçáo aluma grande Conferãncia So_
r" o 1 _ b.lIno Sind icà'l .

É pr:eciso pâssar da nohilizaÇão pa!â a entrada no noviilento slndical, pa-
r:r ume otapa superio, a do doninió prãfundo da. política e da táctica alo Parti-
dc pr€stando atenção aos lrob1eúas práiicos que se nos colocam e para os quais
iruit?"s vêzes temos mais pâlavras que actos.

It-J. O MOVIMENTO DE ADESAC

. Bstes alois pontos acima alesenvolvidos liganFse .alirectanrente ao movimentÔ
do adesão ao Partido. Mas sobre este novimento uma '1uta nuito aguda se trava en
rorno oo o6je^tivo das 1.OOO adesõrs. A esmagadora oaioria das céIulas . comi-
tás t.r. ob;àctivos próprios atá ao 1a de Maiã que 6 o prrro êm que o Corlité R9

6io|r1 fixou parp. oblenção do mÍnjno de 1.OOO. A situação deste ponto 'lp doR3
no P'8jona1 'nlo sc podê coÍslderar 6arisfatórj,1 nume âItrrra Lm quê slo d<corri_ dos dois nesss solre a apiovação alo plano e três scjbre a Fundação do Pa!!ido.



0 nínero àe cartões dê adesão centralizaalos peLo Cooité Regi.onal, até à ar.ta,
situar,-se muito aquém do qbjectlvo flxado. no qu€ se infere que o movinento de
.d .io nao "'á u s,. consêqu(ntemente propágànaleado e aplicado. R-gistarrm-s.

1..r.. sSric al. 1utas.!articularnente este mês, coú uúa grande partici!ação alos
íãr:ÍÍstas-leniáista; no ent-anto a recolha ilessa influência inegáveI en detêrni
;.,.1:.s fábrica.§; emlresas e bairlos não.6 prosseguida con detcrÀinação para ob:
t.r r'c.rÍalizaqão em "desão e organ:?-ção, YarLlcsl.ln-s. vlrios poncos 0,,
riista. Mas neÍihun deles posto à proia da iuta, que é o cortacto directô É per-
suasivo dos ifementos mais avcnÇados dos o!.rírios r- d3s nressâsr iesiste nuito'
'Iaí que certos dirigentes não t-nh::r,. ..indr f ctt\'1r ni cori;ç.do a campàt*É ,
pois que ou ?-s suas laleiâs mudarieri ou se desrnascerar.ian face ao movimento de
adesão. Outxos arauncnta'n que I'istorr do novimento de âdesão tem nuita resls_
t?ncir. oois í r assinarL,ra (iÊ Lm ca-.t5o ! uma DêT1e resisl,F. Se assin "o.s.
r;-rr , J- outra porie *,as .oesões aÍ e:i-vam.'ilns "oro 

nãô á estê o v.ôdlo i
]1o Ílotivo, nas sirD a inconpreensão da situaqão ac,tual eo qdie o no§so ?artido
podc c ,lcve alergàr-se c9B;.1}àc4. I que quãe-{e qo* çstes 

-dir.iêientes 6 que nan
uÉs n'rÍ outraose normalrente contacta.

o niovimento dle aalêsão pr'ossegue enquanto houver Partido, rn€sn.o d-!ois-ã.o
lrzzo fix.1do, é certo. Mas seria boÍn que o Coúité Regioaal, avivasse a flcúóri!
e ti1/.sse presente que aprol/ou um plêno que neste capítuIo estalelecia um objc
ctivo rninlào a" aa.Éàes à àti"ei;,'q""-"i" é po""Í.."i e que está ao nosso âr--
cance.cono os acontecimentos no8 mostran.

Depois da \ilórj q,e roi 1 c1r'p'nh.r d. Jân ir"o , o '.roor posto '. r' sr:,'.
po" 

"..io. oirjgenL.s, su -d. rr p.-í.do eb_ nd r. l r -ob: z- ;".o " 
pr!

prio de guem quer o repouso! ilqueles que pensam assirn estão ênganad.os e lenbra
'mos taarb6m aqui uür ensinamento do granile nestre iLos povos ale toalo o ÍIundo o ca

'dATAdA 
MAO trEM NONHUM MOI1ENTO B E}1 NENEUI1A CIRCIINSTÀNCIA ÚM COI{UNISTÀ NXVN CO'

IOCÀR O§ SEITS INT]]NESSES PESSOAIS EM PRI],IE]RO PIINO' !N],0 CONTRÍRIO, ELE NEVE

sJ.BOÍIDTNí-LOS S e\íPRr !OS ÍNTERISSES DÀ N^çãO E DÂS I1ASSIS P0PULÁi!S. É PoR 15-
so qúÉ 0 EcoÍsi,lo, 0 RELAxÀtiENTo No TRABATHO, A CORRUPÇÃo, o ExlBrcrolÍÍsMo,ETc,
mmctM 0 MÂroR tos tnspRÀzos, ENeúaNÍO QüE A ENTREGÀ nxsrNTBinssa}À, 0 AItnoR
N0 TnÀ3ÂrHO, A trrvoÇão Á cÂüsÀ pÚBLÍcA, o EsFoRÇo INTENSO E TENÀZ I{BRECE}I T0-
I0 Q R-ESPEITOÍ. Trabalhemos Dois de acoxalo com os ensinamentos do canaraala Mao

obtcnào vitórias caala vez $aioxes, lutando pela edificação do Partido e pelo
'avanQo ala revolução.

ó. a PRoPAGANDA E AGrTAÇÀo
' Sobrerorrtro pónto do plano, a propaganale houye urir aumento quê fôi signifÀ
câtivo, en conunicaalos, durante o mês de Março e sofreu mesno uoa melhoria pols
que,na sua grende parte tratava ale problenas especificos do 1oca1 liSando-os à
polÍtica do Pârtido. A ànp1a propagànda que era ô ponto 7 do nosso ?1ano RegÍo
na1, se sofreu esse incremento em:latéria ale coüunicaalos, foi no entanto alesF-
zâda ne parte respêitante às pinturas murais ao longo do .listrito. A ausência
dqÍia dixecÇão centralizaala qué foi aplicada na 1ê jornâda con êxito teve nas
duas seguintes uha atitude liberal e seguÍdista pensando que a aplicação era
nccànica de jornada em jornada.0s diversôs co*,r.ricados enitidos seguen iunto
c E .slr r 11t6"Lo bem como oulrôs maleriais.

7. tuta POPULAR
. ,. ,.' i '.:):

Á situâção no quc toca ao Luta ?oprile-1, coi a passagem a semanário'vai exi
SiL da larte dos nenbros do CoÍritó RegionâI uú empenho e una alêalieação de g?an
de nvôrgaoura, ccntrlndo rs 5u,s 0ãos - d,.f.sa do or"gão cÉnLrcl do-Partido,
conpr..nd, ndo qu É o diário que ter06 q-. reconquisrai, feito por rós. Não o.
vêri os principais responsáveis cr.iar o sistena dê apaxênte alescentrallzaQão ale

r,. s! onsâ.bi1id;dê s mas-n. prática de lrresponsabilid;de dos secretários.
Certos locals fixaram números ousados - tendc eo conta que a anterioi eI

p.r.iênciâ Co semanário náo foi sistenatizaila neB poale s{rr aplicada- mecânic:n.n
tá'- no entanto não são irrealistas nen esquetdiêtas, nas Éão núm.ros que c{



g.n una pexnanente atenqão âos métodos de
,/o, da centrali-zaÇão !ápida do alinheiro,
ianbénr em parate ou no toilor consoantê os
ou doutr.âs fo?mas mais tónues, mas mesrno

difusão do iornal,no 1ocal respecti_
ê para qur. esses núLcros corr.spoÔdjr.
ca;os, a orgsniTaqãor ü -a n. 

"11-,1 
,'

assj.m iigadós ao Paatid.o cada vez

Por fim sobre o Luta PopulâT que constitui o ponto 4 alo nosso llano deve-
nos lenbra! a questão alo pa8ê:ilento integral. Se o contlato estâbÉ1eci'lc con a

tiDosrafia nos exiae o Daaar,ntô 3diânLado . i"l+.g'laI oo iornêl com Ln. di,l d'
ant.ãedência como ão"oi-iaã para a su s-,iau, s .á in d-is.:ve1 " d' v( por Lsso

6er responsâbilizâdo e.tuel! !u :..u.Lcs dirigcntt,s qua xi'o actuêiii de olrtra for-
ma que não seja a do pagaroento int-gra1 dos nún:ros que púdiraÚ nos prazos es-
tilulados que são os que nos !.rniteín cunprir con o.contrato fixaalo com a -tipografia e portanto assegurar a re8!Iarid.aale <1o s;manárlo. A nossâ OrganizaçãÔ
Regional entregará B.roo{ioo todas as seúanas referentes a 8r0 jornàis' A respgl
sabilidade reglonal não.pode-ser garantidâ se não tiver o apoio efêctivo er res

ltonsabilidade dos ComitóÀ, CáIu1as e NúcIeos da Região' aliôerçado§ na sua in-
ti:ra ligação às nassas. Seja coEo for ao Conit6 Regional assume & resp'onsebili
,1...ee peiante o Partido e eie não pode alêlegar a 1uta, que irá ser travada con-
tx1 as ideias liquidadoras ê as suas xispectivas mânifesteções. 0 lepartâ,l,-'nto
do Luta ?opular dir,'u1gará â situação ile noldle a quê certas câbêçâs não argul.aen
tlm côm o estafaalo discursô de que ó "tanta coisa que Íil€.squecifi.

B. a euESTÀo FTNANCETRA

outxo dos pontos que no nosso plano está fixado é â questão financeila cu
jo prszo tcr{ina â J} de MarQo. A situação de balanço num plano d,e 50.175.10
'if_r-s 'r, qu té à orta s" centra'lizou 1? % do tor,al o que não p' rmite 'li gj
d r noss' oívidr à Conissão C-nlral de Flndos. Náo í ticito que â rlspo-s:-_Lilià3C; scia ilesta fo?Ba passada para as calgnalas gregas e urn novo prazo daYC

str fixadà. É previsÍvel que apaieçarn as vozcs norraai§ â dizer que âgora tenos
o larde Maio. À esses dêvemos dizei que aquanalo da aprovação alo plano essa dig
cussão foi txayada no comité Regionai e na altura a'collco?alància em tolno do
prazo ílc ,1 de Marçor deixando ãe fora o nês ale Abril para a prepaxação 

'lo 
la

de l'laio foi inteiràInánte apoiada. NZo aleve agota ô comité Rêgionel deixâr de

estar atênto .. essas vozes e à sua muilança àe po6ição, Mêsno âssim liquidâre-
mos estê rês o con2::onisso político da resoluaão àL' Nov.nbro .ntreg'rndo os
6,OOO.OO à Comissão Cantral de lhndos.

Solie a questão alas quotas, tambóm aqui ncB todas as organizações pagaram
no lrazo e ceatos outros pensaro que nós não nos apoianos no povo. São Ituito ci
oscs en falar das nossas dificuldades, úas não alão un passo p-ara trrvfli a lutr
r'1a oeBtrâli z ação ,.pápj-da dâs. quôtas. ' O .aumélr.to de alSumas delas tamb6rn s. in-
_i , hôúve locais em que os sa1ários foiaa atrâv6s alâ luta aur,rÉntados e ; c'r_
: ':t,L!: .sse aurnento 6 rara taze,. facé às nedidas fasciÀÍas que o governo .Ie SÔ

s t€rE,enentenente dãspeja. Mas en que sôciedade está o nosso gartido ? Âc2-
:: .le ten óutros circuitos quê não os usuais para a compra d€ pape1, tint.,s ,' i::alnas, etc. ? Aca6o as deipesas centrais alo nosso ?artido não dão agravadas
cJ:ji estes aedidas ? São questàes que os membros do Comité legÍona1 - 

e organi
zrç:o no s.u conjunto 

- dÊvem respond"r na práticar-atr:vés d:s organjz:çõLs
qJc rtiri8emr para quc não se instale a rolina burocrjr:ci) tal beD 1'! sta mrL'rla
oe quotaÀ p.r!6tuas e que prorre qua se tra.va a lutr não sá oos loeais em que
houve aumento, foi um oxir:]plo f1ágrante,- rlas cin todas as organizaqões 1€vânt&D
do asÊiú a consciêr]eia de ?ertiao dle muitos niliiêútes quc cstão tambem na nt6
sa região fluito práxino do linite zero' Âdemais a revisão dê Jânêiro não toi
intcgr?.lnentê aplicada e âpesar ale tudlo devemos persuaalilr reçulornenter os nÉ
sos cartê,râdas a apoiar cada vez mais o seu ?a!tido, ?ois que e dos nllLltantes
É rios fundos qoa 

"1"ç 
pealen ao povo que o nosso ?artialo se i,rantero'



9. o ESTuDo

I'alar do estüalo - o ponto 5 do ?Iano - 6 falar da xditora Bendeira ver-
n€lhe e esta tem apoiado cor:r re4rlaridarle e mâis inpo?tante con opor.tunidade o
'estualo na ncssa Região. gá qu.rm fal€ no .ntanto en sobrecarrego. que são mui-
tos os livros a cooprar. É natuial que certas vozes assiim falelr. necerto são
ôs müsnos que não se preocupaÍn em estuda,r os livros, roas nuito sitrIplesnente
nen os 1ô. É natural que Iara estes caúaraalas o valo! dos llvios estejâ não no
s u cor-teúdo riras na sua apresêntação e daí peosarern que de dois àesta ter un,

O Coli:ité RcgionâI em torno das rtvinte Questões na Edificação do Partidorr,
,:.virr !ôr-s" à câbeça alo estudo espontâneo, e, êonduzir vigorosamente un coni-
rri,.t. à linha contra-revolucionária do treidor Clespo, Iimpcndo, em toda a RÉgi
i.,, ir.s rossâs organizaçõés alos erros, vicios e métodos de trabalho a1hêios ao
prolLta.riado e que são o suporte dos ca!ituladores e.Iiquidadores que persisl}n
nos erros. Se assin fizernos não s6 o Partido se desrnvolve, caalâ vez nais, co

"o "s p"6pr1a." dificulalaales (que não são efectivamente reais) de difusão das e

diQões Band(:ire Yêrmelha dcsâparecem.
Pagános totalmente-e no.prilzo o livro.irAS ]IOSSÀS T^nIIÀSn, o mesno suce-

aleu con as ÍVINTE QüESTõES Ní jrIIIcÀÇão Ió Pr\R'TID0.. No entanto já não sucede.r
tal facto con os TESTATUTOS" que de 5OO éÍenllares correspond.nte a 5.000$00t
tenos até agore- lagos pelas orga.niza!ões 264 livros ro rrio" de 2.640$00, dey:
do a qua nuitas organizações ainda não pagaram os Estatutos e ue local houvc
que não pagou tudo das rrYinte questõús na Edificação do Pa.rtidorr. Quanto ao IvlS

nifesto Sinatical temos. I]agos 1.950S0O cor?esponalente a ,9 livros.
Não poal€rÂos lermitir que esta situação continue, tenos cada vez mais qua

ir cxigindo responsabilidades àque1"s quÊ assuDêr! coopromissos e não os cunp:er.
É natural que ta1 facto faça tremer alguám, quando rcpetidas ]/ezes falaüos ên
exiSir res!onsabilidades, mas na1 eÊt::renros se nãb atacarnôs essa tremura, po-
is perante o venalavel que estala como se conpoltarão essas pessoas?

0 r'l,lanifesto Sindicalrr constítui un poderogo contributo para a pr'-parcção
da I Conferôncie. do ?artido Sobre o Trabafho Sindical, estudá-lo, assimilar os
s, .s corh..r i n'os lLi":-1. s 'rs r "s-s rr-f .s prlticcs, " z ?rrr. do co,bl
tê entre a burguesia. o prol.târiano, hiorqr: o nosso nív;I id.ológico € conr-
bate os pontos .ae vista revisionlstas al. capitulação e iriipotência

1 0. xrÃo HÁ uNTDADE sEM LUTA E coM
ESTAS OBTEM§E A VITCRIA

Sobre o looto 6. a situaÇão nos diversos comités de concelho e sector não
o, . col o é n rtr]ra] áeixar de's.r um reflexo do Comití F, gion.I. \r r-Lni-o r

Abrit do Comité negional ixá ser àborCado este problena no que conc.rne aos
me[]bros do Coúitá Regioná1. Não sá dos antigcs àomo certos .los rccLntes. O Se-
cretaiiaalo PêrnaBente do Comité Regional tcrá d., avonçàr c o ,-iandato ala respon
sabilidade de aplicar as resoluções do CoÍnité Regionai r:. !-,.-'r cair err saco
rotor'para nãc ciz.r em cabcça vâzie, qulrto à r;portància de un orgão destc
ti!o' Que âlguns xrembr.os tenham problLmas é un facto, agora que eles não os
queiran I'esol]/e!, nein os solucion.lr de forma correcta é outrâ questão e os ter
mos deven se? prêcisados pare quê a luta se ttave.

O câsc do dr. Julio mereceu dr. parte do Sêc?êtariado a atenção que o caso
requcria e deviilo às palti culari alade s da nossa oÍgarrizaçáa en Sesimbra, Ioi des
tacâdc un camaraila do Comitó Regional pat,a un conirole úâis estÍeiÍo do concÉ-
tho ur,a vrz que a organizaqão de sesinbra estava dependente do conit6 Rcgionel.
troi indicada cono arÍna, para desenvolver a "rÍti.a e unir f6rreanentÉ as nosse"s



.t
fiL!1râs em toino ala linha do ?artido e ale ataque às manifestações da linh. n=

.l +ri.,. plndilha do Crespo, o livro ,'Ag VINTE QúISTõES NÂ EDIIIóIÇÍO nO "rpt D&
i Lrldíí]a sobre estê elemento será opoltunanênte disoutiaa aquândo da posse Ce

!csição do Partido.
O ComÍcio de 25 de lvla!ço foÍ dlal- preparâalo na Reg.ião. poraú unicarocnt. 4

can,ion!.tas. À mobilizaeão dlos quaalros não fol !0uito boâ, coÍneçandlo pê1os men-
bros do Comití RcgionaÍ, o que não ó clescabeladlo dizer iois a'mobilização das
massas dêpende da nobilização que o Paltido fizer e ccrtos dirigentes regio-
nais no passado não iaür às Lealizeções ccntrais alo PâÍtido o que revelava ( e
reÍela naqu.1.;s quo faltam) um dusprêzo pclas actividaales centrais do Partiato,
ullra atitude sobranceir.a de quen não aprenale nada com os coltrÍcioê é uln pensar
que estão acima do povo pois consialeraú os conÍclos coloo Ircoisas para as nas-

Estâê atitudes e pontos de vÍsta nârifesiarâm-se , daí a razáa da núroero ê
câir.rradaÊ organizados que a Região levou e do quântitativo de fundos quê â-rran
jou que ficou en 50 % do total tenalo êgora ale arraaja! os restanteê 50 % qu'
lâ1tari,

Quêrialos camaxaalas,

esta a §j.tuaQão em MarÇo de 1977 e a activialade desen-
volvidâ p=1a nossc 0rgrnizcÇão R€,gionel que no aspectc particulai poale ser com
pletada com o relatóxio loc.-l dâs frentes revolucioaáxias dÍrigirlas pelos mem-
oros do uomlte íeglona-1.

- Por fin eúl none de Comité Regional, de toala a A]rgànizaçáa Regiooal de Se-
títat e no meu p?óprio nome calor;sàs saualaÇães comunistas ao cenarada Arnaldo
I;atos .. â to,Ioe os m*mbros í1ô Conité Centrrl.
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] CONIERINCI-Í\ IO PÂRTIDO SO3ÊT O TRÀ3AÍ,EO SINNICÀI

liovnlrrNTo DE AIESãO ÀO PCTP !

],ÜTÀ POPULÀB !

C],ÁSSE OPEAÍRIA !

À }IIAII'NA NO PNOIETÀRIÁNÔ !

O PARTIDO CO]!ÜN]S[A IOS TRABÀ],HADORES PORIÜGÚESES

Região de Sêtíbal, 1 de Ábril de 197?


