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A batalha dos 35

Sindicatos Principais



Antes d.e irliciar o relatólric scbre a batalha dos J5 sindicatos
prircipais' imPorta fazer una aÍlálise ã situaçãc e às alterações ve-
,ilicaà.s 3 meses aPós a Fundaçãc dc Pertido.

Estes 3 meses vieran Prcva:', àqueles que ainda rão c conpreen-
diam. ã inpoitârc:u de que se rev-ste, Pa-ra a ocssa.ligaqão às nas
;l;-'é ;";"'e aesenv.rvinclto da o.ganiTaçãc do ParLidc, o tTaba'lho
s indicã1.

uma methoria acent-rada se tem verificado, a julgar Pefa inPor-
târ:cia-q;e uma parte da Partidc já hcje dá ao traballlo sindj'ca1"

No"Planc de Acção e Tarefa Cerltralr" o Comité Regiorlal' ao aPon-
tar como centrc de gravidade alo nosso trabalho ertre as massas o tra-
úathc sirdieal, scuÉe resPcnder oPortunanei'lte a uma imPosição da ]uta
de classes e foi um desafio aa enpenhamento do Partido.

Um grande nütnero de canaradas ccmPreeYldeu a situaÇãc e mobilir
zou se. O ilcssc Part ido coincÇa a ter a sua voz em assembleias e ple'
ràrios sindicais onde até aqui não se fazia cuvir; tem aumerltado o

rúmerc de delegadcs si.dicais (de que sãc exener0plo Ôs Tl'P e a Pre-'
viaencia); .onéo"""r-.o às princlpais e1elÇões que se realizararn du-
rante esie Per{odc; tomou-se Poslçãc e. nalguns casos' aPrêsentaran-
se prcpcstàs alterÍlativas. em vários coútratos colectivos.

Até aqui c DePalltameEto Sindicaf tinba sidc o notor. E, enbo"
ra sem uma vida regutar, ia xesolvei'ldo os Problemas e preEtanto o

apoio que as váriaà organizaç5es do Partido iam Ylecessitandc.

Mas, nas actuais circurstâncias' en especiat a Partir do II Co-
lectivo dé Aclivistas slildicais: o DepartameÍLo coneçcu a revelar as
suas de.ficiétcias e insrrficiências; coineçou a ficar atrasadc em re-
façãc às exigêt,cias d-c Pàrt1dc e a deixar de assegurar o trabafho de

direcçãc e crieDtaçã, que lLe cabe e que, êm boa verdade, nuÚca cum'
priu convenÍentemente.

Isto. apesar de todo um esforçc' de carácter irdividual e que
demoústra u.m qrairde esPllito 66 paitidc e de con-Êiança na Revcluçãot
da parte de uir camaladà que ten, no essencial, asseguradc este tra-
batiro. ltas, é evidente" que rãc será asslm que poderá ir lcúge"

Há necessidaí1e de ccrriqiL de imediatc alguns erlos da cé1ula
do Departaner]tc Sindical: a fàlta Ce Ptanos, o fiberalismc e esPoi]ta-
nàí"rà no cumprimentc das tarefas - dàsvios Pelcs quais o secretáric
é o único respoirsável" Isso é decis:vc Para o deseúvolvlmeÍl to dc ros'
sc tr abal}c.

As últinas medidas tcnadas: recrutamerlto de novos canaradas;
ncr.Àalização da vida da cêlula; elaboraÇão de PlaÍlos e cortrclo da
sua aplicaçãc - creio que Permitirão ccrrigir os erros princiPais
até agora registados, e avaúçarnos r'l o trabafho.

se o Departamentc sindical for capaz de assimilar toda a ex-
p--riêlrcia do Partidc neste canPc, e aPlicar a Po1ítica do Partidcr
ãstou certc de que a organização dcs 35 sirdicatos do Distrito de lis-
bca apcntados pelo Planc é um cbiectivo possível de ser cunprido num
curto espaço de tenpo 

"
O facrc de só muito tarde c DePartalllento Siúdical ter traçadc

um plano de camaradas responsáveis pelas .Êracções de cada un d.os 35
sindicatos, -Êez ccm que c P1anc, neste pcrto, i]ão fosse aPlicado"
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Estcu ccnvicto de quc a realizaÇâo da I CoI'IFERÊNCIA STID ICAI
e as reuíriÔel que se vãc :az.:r' P;1.3 a eleiÇão dcs delegados' vai ser
um passo decisivo na clciànizacãa 4'Js úiicle3s, e irá PrcPol'cicúar os
elementos necessárroj â l1ar,ific..çã., rlo :lralal}c"

Se se crr tii]uar" a iulrar |ê-l- a ccrlstitrliÇâc Ccs nüc1eos marxis*
tas l cnilr istas ncs sr::drcatcs;

Se iodas as célr"-,ias e comliós crg3.nizarem e planificarem tcda a
actividade sindic;r1: sirilcal i:?.!r:io, eleiçãc de delegadcs sindicais,
conirataçãc colect:iva, e1ci.çõcsr lreparação de reuniões' assembfeias
e pLenárlos;

Se c Delartame.tc Sindicaf se trailsformar num órgãc dinârnicc,
tcmandc em nãcs tcdas as r:ar.elas cê.i,lais da Regíãc nc trabalhc sin-
dlca1. traça..lo crie.taçôes e dircctivas sobre todas as questões;

o Partido dará ,.rrn gralde passc en frente e cciltinuará a obter
vitórias, comc as já alcairç3das nestes !rimeiros J meses.

E!§lil§_i
Ac apr.rsêú1rar ac Cornité Regj.cnal o Rclatóric dos últimcs 3 ne-

ses, nc quê diz respÊitc à i':cssa particlpaçãc nas eleiÇões siúdieaisi
terei de com.içar pcr rÉatcaL una pri.meira e inportante vitórla nc
cumpr:imen tc dc P1a!'rc traçadc ; i..e1:qs-gl@á_Àlslejl_g!!_!-qqo_s__e s se s s i4-
{+_qg!-c-s_.p-Lu-q1f-4!9!.-q]]l.]!-*-e.J1-iIj:!j1]rt9--1ç_-_aqê-!-]Zql?ü-_e'f-e-1s0Cs (Telefo-
nistls, Bnrcárics, Qiij,xr-ccs e Grâ-Êiccs)"

O facl:c C3 se tratal: de afguús annpgrtantes sindicatcs cperários
crde pela l3 vez ccrcorr.e os, cci]stitui aiyrda urna vitória contra a
1ari1a reaccigirâria dgs cafitulacionistâs, dos impctentes, para quem
as difi"culdiid-.s sãc s..nple n;.icres dc que as suas forÇas e - o que
é bem picr - 5eri:r- ri..:iorr:s dc qrlc a forÇa dc Partido.

Estes 4 sr lr(i:.r r r-.'s 1 c|...--seL]'ian 7 5. 47 7 trabal hadores.
Ta1 é uÍa prili.fa gr,:.riie v:tória da ofensiva do Partido, nes-

te càinPo de luta, após c Cr,ugresso da Furdação, vitdria que irnpcrta
1.ea.1çar.

Deve airda referjr se que, ros últincs 3 meses dc anc findo,c
Partidc apresentcu tanb-Án fistas ,ara mà1s 4 dcs 35 principais sin-
dicatos (ilcteL.,ria! iúirÇãc Púb1j..a. Trabalbadcres de fmptensa e Se
gurcs), representardc un total de i21"114 trabalbadcres sirdicaliza
dcs "

Até final do colrcrt rJe a.c. i:.r-'t I?.ar,se. ãc ainda etelçôes em a1-
guns dcs nais inportaries sit,,llcat.-r (,,ietaftirgicos de Lisb;a, E1e-
ctricistas dc Sul, Ccrreics e Tel econunicaÇôes (SN:iÕ?), Sirdicato
das TeIecclrxl]icaÇ5e5, Fer|oviários Co Centrc, Frofessotes da.Graylde
Lisbca, Trarspcrtes In.baros de Lisbca (?UI) representaúdc um total
de 162 .2i 7 trabaf]l.rdo"es sil,dicalizaCos.

É gl:alde a lurar que vanos tcl. de travar ncs prdximos lnêses.Mas
estcu certc de que, se scub,ortlcs reter as 1iÇões das experiêlcias
passadas e isolar a tcnpo a linha dc: qu-o nãc querem avançat 1.t em dei-
xar avanÇar, o.csso Pattjdo irá sair desta batalba mais fcrte, nai-
cr, mais coesc e nais nadurc{



Eü-N .: I ; f l:ry-')r : :àli-. lA-L:
Un Partldc ccrú? o noss.J - !.rn Partidc

uma ati.tud.e correc:a e ldeias cfaras face
todas as cir,ruD stâti ci as "

Ccmui'r i sta -tem de adcp,tar
ê ques Eàc qas e1-e1Çces,em

As ilusões, os erros, os desvics nesta matéria, sejan eles de
que tipo forem, só ros trazem prejuizcs e atrascs no nosso trabalho
e enfraquecem e desgrgani-zan as ncssas forças.

Nâo existe d-onocracia nuria sociedade burgrresa * a nso ser para
a bu.rguesia- ta.m-bdn na questãc das elciÇ5es sindicais.

Nãc exj.ste lj.be'rdaCe nuli regine burguês * a nãc ser a liberda.
de-de ccüL:iDuar a e.ganar, a atrciiar, a explcrar e a oprindr c Po-
vc - rnesmo tratandô-!e Cê êIeiÇões sildicais.

Mas também não ê por prazet ou por despcr.to que a burguesia re-
corre ora a urn regrme de tipo fascista, ora a um reg in e'r denocrático n

e liberal , para e).ercer a sua ditadura sob-re o Povo.

Corfcrne a situiaçãc da lLlta d,as nassas e as ccndições da luta
d.e classes, assim se segue c alinha..Àento das classes ê as forrnas
que a burguesia cu c pt'oletariado adoptarn para c exercício do poder,
ou fala desenvol\rerem a sua luta pelc Poder.

É assin que deve s e1. coitpreeúdida a nossa política de partici-
Pação ern todas as eleiÇões sindicais , uma pcfítica que se tem reve-
ladc inteirarxente acertada, rãc só pelas cportuúidades e possibili -
dades que tem prcponclcnado de alargar a iúfl-uêúcia e as -fileiras do
ncssc lartidc, nas ai:é a fotma conlc o ininigc tern reagidc mcstia b'en
.{ue a pc1ítj-ca de-Êinida é eertao

0 factc de 4ern aenpre evarmcs ra devida conta estes princípios
- Por ventura mais q,-rt trclrecldos. mas por vezes poucc utiflzados na
orieirtação e anâi:L3e <ir rrcssa ][ta diária . tein cor]tribuido para que
aii]da se verj.-eiqiiern ce:r1-as besitaÇdes po1íticas e tácticas que já.
rÀâg deveria.n existit; para que muitas freDtes de tuta tei]harfl sido des-
pr:ezaiias; para que Lrjía ceria_ ingeruidade (cbainemos assinL a certos er-
rc.s de ai1áIise e de ccnipreensâo política das leis e dJs factcs scci-
ais) nãc '.enhan Ie!.ado a despetdiçar oportuúldades; e parf que algu-
mas vitirias tcÍllam passada ccno clerrctas. ou ac coyttrário, corfl o
que isso inplrca de desnol,alizdçâi ou Ce deseducaÇão de w[ certo úú-
merc de camaradas nencs firnes' Na-r.a qi-=, por vezes, se ú.ão dê a in-
Pcrtância e a aienção devÍür a 1ro. r. .re er)tos que se chegan ao nos-
sô Partido úcsses inomentcs altos (1c . uta e que precisam de se seotir
apciadcs e ccup adc s "

Desde aquilo qL-te se ven toi.nand? qliase un pêrigoÊo hábito que
terá oe ser coibat.da ccr,t nars tir:reza e cportuaidade nas suas ori-
gens e nas suas causas - pofiticas! é evideytie - e que ccnsiste en-
guardar ttidc para cs rlltimos ^.*entos (a lista dcs OrâÊicos fol iinLxer.rlc, Fo-rque p3deria LLr sido tu. o prcparado com antecqdência);
até a certcs objectivcs irrealistas que criam ilusões de vit6rias
fácej.s e que nãc levam em cobta as condições em que a Luta se trava;
passandc por tudc o q11e Ce positivo e avan çad.o se tem conseguico fa-zer (também a. lista dcs errínicos é e).empto de uÍB e outra siiuaçao)
- tudo faz parte da experiência que c paJ:tido tern virdo a adquirirneste can po,
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côirstituem um dos exemPlcs a reter:
-Primeiro? pela luta dura que se travcu para a formaÇão da

1ista. A linha dcs capitufacicúistas encabeÇada ra nossa Região Pe-
la oP{rtuüista Teresa, dizia que íãô havia Possibilidades de formar
uina 1ista. É a liYlha daqueles que,para justificarem o seu abaÍldoÚo

dos cperários e escci'lderem cs seus ataques ao Partidc, dizen gtre os

cperários não querem lutar e nãc apoiam o nossc Partido'- Fci necessário que o secretariado dc Ccmitd Reglcíal tives-
se assumido uma atitude firme' Para que essa finha saísse desnasca-
rada, üão só com a apresentaÇão da lista, mas tambén Porque em pou'
co tenPo foi possívet encontrar não um,nas vários trabaflladores
químicàs nas grandes emPresas (como C . I . P. C . , S . l'I ' S . 'Petroquímica,etc. ).

- Depois, Pelo e sti 10
da, en virtude da assimilação

avaúçado e1,]ovc utilizado na propagan'
da experiência pas s ada.

Finafmente, porqlle estas eleiçôes marcam airl'la un intensifi'
car da camPaúha do cerco às listas aPresentadas e apoiadas PeIo rlos'
so Partido. Esse cercc traduz'se não apenas nc inteÚsificar das exi'
gências formais e fegais Para a aceitação das listas (o que nos obri-
àa o r-forçar a no:sa arer'lção e cu idados en -er exócLcs e Preciso'
ãm tcdos oi pornenores), más também ilo aParecimei'lto ' a este nlvel ,

dc boicote eàonómico, reduzindo Progressivamente a atribuição de

verbas para as camparlhas eleitorais"
Nc que diz respeito acs resultados (8J vctos Para a nossa

lista, coút;a 6 394 para cs sociaf fascistas, 2 467 pata a llsta do
Guinoi apoiada Pelc PS, e 213 Para a lista dos ílD'rUPrs)' eles ccns-
iitretn, ànt.s dã mais,'uma Ylotã1'el derrota a acrescentar à farida
pclítica sindlcat do Partidc gcvernamental. com estas eleições, o

partido dlto socialisla .nru"àdo, pelo caniúhc das alianÇas com todo
à tipo ae grupellos, tinitando se mesmo a aPoiar as suas listas, Úa

impoisibilidade de alrêsentar já listas próprias"
Quanto acs t'lcsscs resuftados, sã3 baixos. se bem que o pior

terá sido a ilusão, não ccmbatida ccnven ien temen te , dos grandes re'
sultados, saber'ldo-se dc nosso nufc trabalbo neste sector. No entantc,
os resultados re.Êf ecten, na ninha cpirião' o de-Êiciente trabalho re-
arizado, de que é princiPal resPorisáve1 a direcÇãc: c PriYlcipal res'
poísáveI ao n{ve1 da lista r'l ãc soube e não quis dirigir; adoPtcu sem-
pre uma atide de andar a reboque ern vez de se cofocar à freYlte da
iista; "s suas posições e observaÇões semeavam frequerl te o desârimo
e a corfusão, em vez de animar, irlcertivar o trabalho e procurar u+
nir e nobifizar todcs" Não se conseguiu en ontrar, até final, uma
forna de dirigir a canPanha e de ocup?J Ccvidamente todas as fcrças
di sp cn íYei s.

?crna-se agora necessário e urgente t e o exemplo negativo do
que amnteceu ccm a Hotelaria nlo deverá repetir-se - orgaúizar
todas as forÇas que se manifestaram e urliram en tcrrlo da lista" As
próximas expeiiências serão irnPortautes Para decidir do maior aPego
e dedicaÇâo, ou de alrefeclmento de alguns desses elemeútos em re"
1ação ao Partido.

AS ELEICÕES DoS BANCÁRIO §

O Departameúto Sirdical nâo dirigiu estas e1elÇões.

rratardo-se de uma crganlzaÇão ccm uma larga experlência sin.
dicafr fez.se uÍi ilrtenso trabalhc Ce ProPagasda e agitação,



5

os resultados das eleições ccilstituem a Prineira grande derrot
ta da falida ,potítica sirdical" pequera bulguesa.

4§.-E!_E-lç99§ _D!.§_-!E_L!,I9ys!ê-§
À perda da direcÇãc deste Sindicato e a vitória da lista social

fascista foi indubitavelmente, um recuc Para c rlosso trabalho e uma
derrota para o nossc Partido.

os i'lossos camaradas do sindicatc dcs Telefonistas seguiram una
polltica que é desast:rosai viviam por ccnta PróÉlia, sen darerr a de:
vida ihportância à con.ÊrontaÇão da sua exPeriêi]cia com a exPeriência
de todo c Fartidc; deixaram-se enredar i'l a teia dcs Problemas e num
tarefismo aqitadc e descocrdenadc; a cé1u1a não reunia e Por lsso,
não dirigla; de spre z avam as guestões fegais e regulamentares - o
que é un ccmpleto desastre na luta si1]dical; predcmlnava, em questões
de admiúistraÇãc, urn espÍrito tacanho, pouco emPreeendedor e arroja"
do ( bastará referir que os BociâE' fascistas já gastaram mais em pa^
pel nestes dois meses, do que os ncsscs camaradas num ano!); não se
compreendeu e desprezou-se a impoltância d€ acelerar o Processo de re-
visão do A.C,T. dos T.L"P" de mcdo a erlcor'ltrar-se numa fase nais a"
vanÇada na altura das eleiçôes - uma certa ingenuidade PclÍtica e tá.
tica.

Ei:fiml nãc conseguimos dirigir verdadeiranente o Sindicato, não
the impriminos un cunbc próprio cora uma política viva e úova, e o re'
sultado.foi o que se viu: dum nomerto Para o outro. e Perarte uma su-r-
presa generafizada (dcs irossos camaradas) os social-fascistas Passam
a diriglr o Sindicato e tudo continua conc se rada houvesse a tfarls,
fcrnar e a ajustar, Só as desPesas devem ter auneútado velozmente,
porque ainda tivenos c culdadc de ecc!'lcmizar c que teriâ sido neces'
sário,para agora eles delapidaren e cclccarem ac serviço da sua Po1í-
tica re accionár ia.

No eútar'lto, pelder uma batalba nãc slgnifica PerÔer a guerra.
Pelo contrárlo: isso Poderá e deverá fazer.nos acordar e mobilizar.
-nos para ganhar a guerra.

Creio que foi esse o bcm esPírito que desde logc anlncu os nos_.

sos canaradas dcs TLP, e, en pcuccs dias, aumentámos já Parao ttrooni-
merc de delegados sindlcais; mantiveríos as nossas pcsições na Comis*
são Negociadcra do ACT apesar dc ataque concertado e aberto dos sc.
cial-fascistas para nos correr de lá"

Criar rapidamente as cc1'ldiÇões que rlos permitamretonar a direct
ção deste Sindicato - ta1 deve ser o objectivo dos nossos camaradas.

E creio que esse objectivc será atcaúçado, se cs nossos camara-
das persistirem ro caminho certo de dar mais atenção às questôes slr-
dicais, estarem à cabeça de tcdas as 1utas, denuÍrciarem -Êirmemente
todas as traiÇões da direcção scclal -fascista' inte.si-0icarem a vida
dê Partidc, e daren exempfc de maturidade po1Ítica"

Nas ÊLErCÕES DOS GRÃFIcos, ainda em fase de carÂPànha elêitoJal'
outir"iãi-FIiã-Iã-iitZil apresentaçãc de 1ista. uma list5uCdmpó'
siçãc traduz um certc ava1lço no 'nossc trabalhc de FYei'lte,no seio das
maisas. De salientar ainda a imPcrtância para c reforÇo da unidade do
Partido, da presenÇa nesta lista de caíLaraalas de diversos Distritos
( Setúba] e Alenteic ) e 11}as"

Na impossibilidade de irnpedir a apresentaçâo das nossas listasl
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O C"C.T"V" d.l i";ár.eriel E1éc:ricc . :riectró'ico é un exenPfo da

importâúcia que Podc astur-r a roslla jnter-.'ençãc crgarizada, rel:f'cti'
da e persiatertc ai.'jlr1 Procc33c ae clíl'ar'ata:Çaío, ainda que rão tell!f irc'
tico possibilid;de dc r:s::rn.s nô su' -11r..4Ç:io, cu meshc quando acc'-
demcs tar de.

Bastcu quê c5 acs:cs ca' rl:ac i! i1'es s_' 11 decididc aPlicar a pc1_i_

tjca clefer<iida Peic :âLtj c .. rD..:1.'rif ar É i todas as reuniões, lusar
tcnar a Palavla e Prastar ccnr-il c ':u(lo :as trabafladcres, Par' qr_'

a luta P;1c ôc: :,d1urris: - ui'r il{'-c1 31;.Êcric 7 as djlecÇões sir:dicais
venCidas se v1::?n fcrc:,4_:s e Pr rliDitaf c i:u P?ccesso de desmasca-
ranentc, e cs tr:l-tl i.aa 'a 3al:aat-l: a. ,.lr Ú1a llossos camaradas ar'quem



de quem esperam senpre a ú-iima e dce] Lada PÀ-Lavro: iEr.lã;'áüu;Oo
sai um novo comunicado vossc, que- já está a fazer falta?'t era a

. lorma como algumas trabal]radoras quase adivir'rhavar0 un novo comuni-
cado que ia àair para dar ccnta aos traball]adores dÊ novas fasês
da futa 

"- I?ata-se sen dúvida de un exemplo a reter, a seguir e a desen.
: volver de forma criadora, A chave dc problema está er[ seÍltir e viver

os problemas dàs massàs "

. outros importantes cortra-tos (Metalúrgiccs, Químicos, c.civil,
Bancários, Gráficos, Texteis, SNTCT, rndústria Hcteleira e l4adeiras)
continuan ainda a mobilizar as atercões dos operárlos e trabalhado'-res desses sectbres, sem que nós tenharnos tido, até ao nolnerto, uma'intê?venÇão, pelo meBos significativa. Natguns deles coÍrtinua a ser

:''n\'Ia, apesar dos ir]si"stentes apelcs,

, Não pcde passar-nos despercebido o facto de os revisiol]istas
tàrén vindo a àonduzir todos estes coútratos, que emPataran meses
e anos, pd-ra Portarias qover,ranerltais

Tal facto constftui, na ninba naneira de ver, uma Pêça dos
acordos que se negoceiam entre um sector da burguesia (rePresentado
a este nÍve1, pela fntersindical) e c outro sector (repr€sentado
pelo Mitlistério do.TralJalho e pelo Gcverno).

l'Ta1 fac.to sigrifica, para os trebal}adores, um perigoso passo
atràs que os nossos camaraalas devem denunci.ar, conbater e rÀobilizar
os trabalhadores ccntra una ta1 polítlca reaccionária.

Aliàs, como também muito justamente tiyrha sido previsto, o CCTV
do Material E1éctrico é um dos que acaba de ser remetldo para Porta-
ria, com acordo dos patrões, do goverro e dcs siitdicatcs.

Deve ser aiúda realÇado o traballro es-Êcrçadc e corsciencioso
que cs rossos camaradas da qI têm vindo a realizar r'resta natéria,
por sua collta própria. AcabararÂ agora de divulgar un projecto de
alteraçãc do ACT, para contrapôr ao dos revisicúistas traballo
que revela um bom e elevado espíritc de servir com dedicação os tra.
balhadores alessa empresa e o Par.tido.

Também os camaradas do s indiçÀEe dos ?rêbalhadores da Marfuhjl
Uefsg![!ç.,--àCr-A-E-ê]1eg-açã9-.g--Lelçê tên desenvofvido um imPortante tra-
balho neste canpo de 1uta"

No entantc, un certo espírito de autonomia que parece caracte-
rizar os camaradas que chegam às direcções sindicais, não só não tem
pernitido ao Departanento Sirdicaf do PaÍt1dc acomParbar esses Pro.
cessos, como o Partido pcuco tem aprerdido com essas experlências
?Por certo ricas de ensinanentos.

será de toda a conveniência que esse estado de coisas seja a1-
terado, para que a experiência de cada canarada, de cada orgarização,
se possa traDsformar na experiêncla de todo o Partido"



A"C:T. DOS T],P

I

a A.c,T,/N,P encôntra-se neste moner tc numa fase de úego-
-ciação, o termos particlPado em tcda a elaboração deste Accrdo,e
o nánternos dois canaradas na ccmissão negociadora, nesta fase 

'loProcesso, Pô5 tcdos os opcrtunistas em pânicc, e PrirciPafnente
ós sociai-iascistas que, assiÍr que tcnarrm conta da direcçâc do

Sindicato, corneÇaram logo Por narcar um PleYrári9 Para substituir
os ricss?s crmaradas n: à:ni"sa-a negoc:1d9ra. !lc 1 L<ndo c,'segui
do, Precisametltc Ponqua _r inPrrtl,lci 1 d terl'1)s estaoo em toqo o

procãssc leva'a qúe is trabalhadores confiem em nós, e nos vêem
ôm condiçôes de podermos ser cs únicos a deferl der ê ProPosta gue
aprovaran en P le'ári9 ,

. Deven eir princípio as ,egociaÇões est ar terminadas en mea-
dos de Abril , e tudo se PrePara Para que mais uma vez os traba-
th.adores dos Tl,P travem una dura e aguda batalha contra a burgug
sla "

O traçar já de um plano Para a fase finaf dc corltratc é
d6isivo para a preparação desta batalha'

Llsboa, 2 de Abril de 1977
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