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IITtrIATOITIO
cabe à ÍrI REUNlÃo Do coMrrÉ REGroalAr PÍoceder a um balanço

da sua activiciêde polÍtica e de orgsnização, clo g,au-de clünPximen-
to das tarefas e oLjectivos fixàdos para a organizaçáo Regional oe
Lisbor oara o perrudo de Fcverê i ro- 'larço , dos Problemas quc a di-
rc"çào ão moviÀento prãLico suscLLou, oas quescões relevdntes da
actividarte sindical, da situação da vloa interna das nossas organi
zacôes de Pdrtido, clo desenvoivirnento e da aplicação da ofensiva
Poiiti.. e das üecisôcs do I Plenum do comité ceotral do Palsido'

3 dias de intenso trabalho é o q''re esPe'a todo o comité Re-
gional qLre tem,le set capaz de fazer a-sÍnteãe da rica exPeriêncLa
óoncretá dêstes 2 mêsês, alas dificuldaoes e dos revezes, dos êxi_
tos e uos avanÇos, oc todas -rs quescõcs polÍtic.:s, Lácticas, ideo-
Ióqicas e ue criganiz.ção quc sc coloc.rm,S Revoluçáo PorEuguêsa e
aoá ComunrsLas Áa "o,npl.*o situ.rção Pol:tic.r, na_uLrecção dü lYte
das massas na Regrão e no inEerio.r das nossas o.rgdnrzdçoes partrqê
rias, com vista áo seu contÍnuo reforço, avaôço e consol idaçao, com
vista ã Edificêgão dum forte, iusto e colrecto Paltido Comunista
dos Traoalhadô!ês Portuguêses.

À região de Lisbôa cumPriu com Sucesso grande Partê 'lag-ba-refas que 
"á 

eitha proposto nã sua lt tre,rnião e ãProvadas no Plano
de acçáo e Tarefa Céntial, refo!çou-sê a atmosferã de vitaLidade ,
d.inaroisrno e coofiança dos nossos quadros, simpalizantes, activis_
tas e adereôtes na Áevolução, no caminho a sequi!, nas tarefas e
no trabalhô.

Ã vida coofiamou que a chave
qeraf revohlcionária proLetária do
f1uência do congrêsso de Dezenbro,
I Ptenum do coÍnité Central.

Vistas as coisa6 do seu coojünto que
atas podereiros tirar na Região de tisboa?

dos nossos avanços são a linlta
nogso Pnrtido comdnista, a in-
as diÍectivas e oriêntações do

1ições bási.cas e inedi

Que estes doj.Ê meses provarart que s6 o Partido sê ligando
lntimanente ã sua classe para a ditigit nag duras, coúplexas e Prg
longadaE ÍratalhaS PolÍticas em curso, e§tô pode ter \Üna soluçao
opeiária parâ a crise, o revisionismo e o oportunismo poderao §er
isolados e a Revolução Portuguesa sair do inpasse, ganhar um novo
Ímpeto e ser levaoà aLé ao ÍLm da actu.ll etaPa.

Lsteg iois meses conrProvanl quc a força .ie aço do nosso Par
tiqo lr)€rxi st.r_ lenin i s ta está em que ele é g PcÍtido da classe ope
rária, apoia_se e cimenta-se princip.rlnente na classe operária,for
ça principal e úecisiva na uútfrcação_do Partido dos comunistas,fi
óou- igualmente alenonslrado, a c.,rrjcção de CdNCtNIRAII F0RçÁS l'IÁ5
i00 driANrtS FÃoRICÁs l,Â Rb0lÃd ,E rIsLjoÁ, cre intenslricar a ur !i
tmo e a ún griiu ioais elevôdos 0 TRAljÁltí0 ÉNÍR! 0-§ t)PÉRÃiaIOJ ê ã
i"=t"r" " o-alcance de Rtf0RçAR A C0i"1Pds1ÇÂ0 PROfcíÃRIÁ daa nossas
t i1êiras -
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llstes caois meses confirmararn que Â CdRRENÍÉ PRIiICIPÁL i(Á RE

all.o oÉ. LlsBoA E- Á 0FÉNslUÁ POLITlCl. E A EDltlC/.çÃ)' t) NAV1 IMPUL-
s() NÁ ÁCflylrArE SÍl1rÍCÂt com a aplesentação de 4-Lrsl'Às srNDrcAls
iuta-lt'iroapa-vrróRrÀ (TereIonist.i, gan"áiios, QuÍmicos e Gráficos)
e a prcparacão final- aluma quinta (a alo§ Professores da Grande LÍs_
boa)_, a_ aprásentação úe cerca de uÍra dêzena de Projectos de Lstatu
l"r á" ri!Là" parà cornissões de 'lrabarhadores de grandes ÍáDiicas
ou locais <re tiapalho, a particiPação na Contratação Colectiva,com
particular destaque para ô uateriaÍ L1éct!ico, a L'rta das 40 Holas
ii"i õ"i..i"", são' u.à i,rstu aPricação .la Resolução do conité ceg
tral:

"l)o aunttt de vLàt& dq M)b^a ec1:i,vid0.de cxtüLtlL, & o-
óen5't.va poLit<ca do Patti.do ô o-.a t elcialü s-nts- utr,@ be'
ialllu peLa inc4o-nefi.to d.o t.oá^(t :t:'td-bal-ho de n0'Á^4^,
pLtla tLzÁotLço d.e oáAtL Ltnío.o ãa ' a 4^4^, pe.Lq SPLíea
çõ,0 dufiL-cutlccta Lanha de na.tao.A a' pa,Lo LxetLcLe'Lo
da i,n(fuõ'tcLa, dir«cçáo ? hdgÇtionLo' 5obr.e u novinen
Lo de fia^óa,,\ o pe,LítLL.J L pop&Lah".

o novimenlo de massa oe .roesão, tdrêfa ceneÍal qe to'las as
. rganizaçàes, verrLicoll .m à"..nvoIur^"nlo desrguul, Cdlti'ç0rr Sd-^
. rí ü:-prilr,, it0s PAsttt', rrÂi As ó57 ÁrL50ts iÀd-JÃ {jMÀ rodÍL RIcÁ
,r LdsIrvÁÀirNlos, ae conálusões soDle o significado oesta DaÉâlha
c1o Pattido e das alterações que irâo neccssárl.amente originar -- eÍt
là"à á nãgiá" si rssr tr)ur',re iTo t)E 

^0isÃ'l 
roR rLI10 PaR CADA M'LLl'

iÀr'iir, i;iÁr.rr,rao poR cAoA cÉLuL^ L covíRoLl.oo L otRrctn) PoR cA,A
ORGÀI1 ISúO NO PARÍ IDO .

Região,
secto!

Nestes Aoi§ rneses entraran decididamente eÍt cena na nossa-Às-,iur.riÉ[És' 
inÀterri,luoers, rdRÇÁ 0ÉclsIvÁ 0^ REv0LuçÃl t

de choque na rsituação actlral de agravamento da vida do po-

que parL.Lcip..lrdm na 1 Reunião oe útrlheres
ie^ ó apo:o e .r âdmir.rção de todo o PnrLi-
tarefaã e grandes responsabilidad.es futu

As 300 mulherês
oo Distrito de tisboa,
dô e iguaLnente enorme§

uI,{ RiÍM0 0t ?ARÍ1a0, u^,iÁ Ár}ldsÊtRÁ tL vlvAclDl.0t L t l"l d0u0
,1]'iÁi,lÍslüo PERcoRRi Á ÁIoRÍA ,Âs NtlssÁ5 dRGÂNÍzÁçües nos diversos
escalões e for contprovado por um grande trúrnero de boas ÍeLrniões
de quadros, tanLo Regionais cono Co[celhias, locais ou de secLor'

Áo ot""*á ter,rpo, {ue 1,ÍUôRsds 0RGANÍsiloS ,1RIütdÍas sE tÀ'4PtÁ'jllA

RAtlr ;rruMA PR0TUNTA RrUdtUCloNÀRizAÇÃ0 ,ds st0s ,íÉr0rds ,c ,1,{tcçÃl
r ,E T RÁ dÂ L il0.

tsÍES '0015 l,lESES PROvÁií FINALMINÍÊ, {uE A luíA EIJÍRE As

I)UAS LINHÁS lVÂO ÂCÁLl.ioU, nenl abÍan,lou, nem-passou Para segundo
rl.rno, mas ao conLrário, corn a expulsào oa ol'ortun:sta Tcresa á

rrm.r incenslÍicacão dessa lutd cencrêda nd qucsLão dc saber sê q'r9
rcnos um cÍrculá de Propagianda ou um Paltido Comuoista, que êsta
ê abaLar todas as riossaÉ ofqanizaÇões; que caminho deve seguir a
rcvolucão PortLrs.resd? o <ia ÉevoIução oeriocrátrca PopuIar, bàseddô
na eriànça operár io-camponesa e ni revol.rção arlnada, oLr-o da Éurg
pa aos càpitàtlstas, o -pacto social, o pailamento burguês e a 

'le-
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nocracia bulguesa; o rr.rlx i sÍro - ienini slnô e Lirna fllosofia .te luta, ou
o rêvisionismor a capitulação e o abandono da Rêvolução?

as 1içõcs destes dois meses lêvanr
(om co])f1ânça, determinaçao e opti-

No conjunto oa Re.Jrão, u Lrab-lrlo Jv3n(olli .l-LlÍJoü-se à in-
fluência do nosso Partido junto d,r clrsie opcrár-Ld c úo pôvo; esta-
beleceu-se novos laços com âs massasi o eonjLrnto .los quadrôs adqui-
riraln nma maioÍ maturldade nas bdtnlhas lravadas; fordm !rItrêpassa-
das muitaÊ dificuldades, corligidos erros e alcançados iÍlport.antes
objectivos e assinalávej.s êxitôs nos cliversos doroinios da Àossa ac-
Livioade pârtioárid nd He.J j;o.

I PERSISTIR N,l (,FENSII,A E NA EDI.
FICÀCAO D(, PARTIEIO E RE\,OLT,CIO
TARIZAR OS IU!ÉTODOS DE DTREG.'cAo

Trava-§e ôo se1o (1a nossa kégrão um.t aquoa luta enLrc as dLr-
as linhas ao rêdor Aa Ofensiva PolÍtlca e (1a l]dificação uo ParLicro
contra a linha burguesa, capitulacionista, .1Dti-Congresso e anti-_Particro. Alguns caNaracias e mêsmo alguns oirigêítes, enr discus
sões, en documenLos ou en reuniões oe quaúros, colocavaN a tónicô
oe que Á utEtusIuA P0Lí1 tcA, A rlNdA l,)0 CdrJúRLSSO, Á§ 

'lkLCÍIU.{S 
t d

RIÉr,lÍÂÇ0LS úu I PLL.tútt, 4 r,riltC4(.{.r Jr, P,',Ri'.tDd, (] sLu ÁlARu,ti.{L 1d-
C0À1 í^Jüd, () AU[1rN]d rJ^ suÁ rrltulNCr4, A C{rN-\d./rAçÃ0 ,AS .\uAS dRGÂ
NIZAÇ0f,§ NÂc) StRÍAri4 A CURRENTt PN.1NC1?^L, mas s1Ín ] corrunte capit;
lacionisla, liquioasionisca ê doLi-Partido.

Os sucessos, os arvarrços,
a encalar o Luturo e as tdrefas
rllisrtlo Íevolocionários.

O Comitê Regional, na sua 1ÍI Reunlão, consloerâ imporlante
analisar em uetalhe este a§-surrLo c lravar à sua vo-rta ur[.f acesa
dlscussãô. de to{ma a clarlficJr .rs quLstôes coDtroveisas e a reaLi
zaÍ a unidade ideológ1ca das nossas fileiras,

Nas "Uil,lÍt tU{:.§T0ÉS', o camarada llrnaldo tlatos aiirma:

"É fiqní{üío quQ , ent Íodoá o,\ do ír'.íc^, 4 t:u:La coittLcL
a tínha )LevidicniÁ.1@ do Í/Litl.,lo,L ctLc4po co,"ííitlL a 

^üta tclr.q.Áa. potí.tíce e i.clet:16gLca ptlittcipal: da 0r'g,tt'izo--
çítt Rr.gLatat- (lo Na:Líe e le laí1o a no,t'to Pa'tÍ,Ldct. o clue
Le vz)LL6acit, Íudevid, Í q*. erl't!ôô4,Ír(,ltc J! negaL qL.Q

- e-ala 
'eja 

a noL^4 tatli!óe pLincipal, ata, qtL&tLLIo áL d

íítLgt a,eei.tar" cúmLt td{., ôc t;re ictut,.r4 u s.nt.ida,o o.L

caúie, a p,,rcr{u,r.rrJ"rJ, e d r\{r'trtru.'

Na noss.t iiegião a l-utê entre as dlras linhas intensifi _

cou-se conr o Conqrésso qa !'Lrno.açào, acêntuou_se com a "Campannê cie
Fulrdos cro Povo pála o Jolrlai da'Vero.1dc" j üesenvoLvcu-6e corn as
tarefas e os objectivos fi.xados no Piano de Acç;o e Tarefa Central
pala }.eveleilo_Março. O destnasc.rramenLo r isolanento e expulsao
para sempre úas noss.rs fileiras .ia oPortünisla lcrêsa, fiel segui-
dora (ra paidilha do Crespo foi.rma naEúifica vitória de ofênsiva
polÍt-rca, rcturçuu u urru o l ,rrLiuo nd Rca LJo.
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Àinda nas "VINÍE 2UCSÍdÊS", quando tratÀ a qdestào da atitu
de face à IuL.r icleológicâ, se inciica;

"t pte.eLto cotlp)Lee.tde,L q*e a l-uta LieoLíg,Lca te-fi dL eôÍa,L
peü$u,t,!:nte eite Ligod,. , aA PLúbl-enaá poàÍ.o6 pelu novLben-
Íú Le\totueioiA\io, p- Ld tuLa da6 naó4a4 e petu o54o Ltd-
bdtho p\ãlico Q quc, \!t 'rcrhun, caao, 6. ad.ni.adtve(- dcixan
que o.ó celut,t, comili5 r rtgÍr,rLómu5 Jo PalLLd,o Le jarl
ÍrLqn á 60 )LTddo .L peloô opútLt.utúste^ tt pafco de I-úL&,5 órLo"c-
cioniátat c dc lu\|4 La 5,rútdíióicoó."

Pata centrar a luta entré as duas linhas tendo co!0o eixo a
luta dê classes ê pâra realizar uin balanço criterioso do trabâ1ho
polÍtico e de organizaçâo «esLes àoi-s meses, na-.nossa Região, te-
rno§ cte ter como base o€: pa!t.i{ia, o Plano cle Àcçáo e Tarefa central
e os objectlvos precisos que fixou, a sdifer;

l. Iooo adesões nas l"oo Grandes Fábricas e Bnpresas

2. l'olnar ei,i nãos to.ia a contrataÇão colectiva dos 35
sindicatos (]o Plano

3, Participax e todas ês eleições sindicais do
Plano

4. orgànizar uma cé]lrla, um núcleo ou um aúerente nas
100 grandes fábricds e empresas cia Região de Li-sboa

5. PaganenLo integral do Luta Popular
6. 2 campanhas de propaqanda cenlrais em tooa a Região
7. 2 Cornícios do Pnrtioo na Regjão

Àntes de passar à anáIise ao grau dê aplicação do Plano, in
porta realÇar que o prôprro PLÁiü{, R!G10,rAl f0l ul{ I SIRUM!NÍ0 ,É
LUT^,0t UNlD^nL [ l)r r{obtrIZÁçÀ0 0t TA/AS Âs aoRçÁs e que ã sua
volta se começararn por: trâvar 7 j.nportarltes 1!i:as.

üt{ PRIrrttRd LuGAR, Á ÁPttC^ÇÁ() Dr) PrÁ{J (rolL)^/ÁL A CÁUÁ CrtULÁ de
Íábrica,empresarlocdl de trabalho,bairro ou fregues].a; a aplj-ca-
ção a ca<ta organização locar- ou dê sector e a aplicdção a cada Con
Çelho, bem conro, aos diversos DepartaiÊen{:os llegionais e frentes oe
1uta.

c0ivsÍtrul ui,tÁ c01sÁ trot/Â, Â trAÍi0RAçÃ0 ,uM 6RÁtrE t.lúilER0 ,t
PlÀn,os ,ÁS,CEtUtÁS l)É BÁSt, otgatizaçõee L/rte,Ltn6.ii.e/" e concelhLaa
e e Decessár'io que no fuLuro esta corlente se tofn€ na correhte
pfincipôl e quê a $raioria oas nôssas oélu1as, comités e organismos
apliqoem de uma forma criadora as ciirectiüas e a 1inÀa do Partido
aos seu locais de trabalho revolucionário.

H,{ SEGU',iro IUGÁR, Á LUÍÂ PELA ÀrARCÁÇÃ0 0É AtiJLCÍlV0S Ltt CA-
,Á PtArlo, a quesLão de marcar objectivos avançados oú xecuados e a
luta a travar para aLcançar os oblectivos fixados, foram os 3 as-
pectoÉ quê se revest.j.u tanto em Jarieiro na Campanha cte !'undos, co-
Ào no Plano Regi-onal de Fevereiro_i{arço. Âlguinas organizações con-
tinuâm a trabalhar áe una fonra rotineila. sem vida própria, Ilmi-
tando-se a cumplir certas taretas loeais ou centrais e]Íl detelriina_
dos peliodos, bortanto, l'rÃ0 rRÁçÁl,{ 0r>JLCTíu0s Pt)tlÍ1cos, IÃcIiCos
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L rL uRÜÁl/lZÁçAUi olrLrds uas r,ossds o.rgdrr-Lzàções Lê"1"o!Jectlvo.j"
nôs d,trJELl Ir'ds RLCuAr05, LúL 'lÃ0 PRülulLl.l ÍtúsÀu I nJÃü sÀ0 IAI'ld,(
iE I'lOsf Ll,2AÇ^0, são aqueles r,irigeni:ês que quereln têr "vitórias se
gLrras" e existern org,rnizagões quc TR^ç^ 0bJLCÍlVds C0RRECTdS úÁS

iur 
^/Àü 

CuIrÁrti ,dS ,íÉÍd/d!, /0!,,r10:, ,Â5 FdRÇÁ5 qur E NcCcSSÃRI0
t'l)81Ll7AR, rÁ fÊdPAuArlrÂ L,'/TRE 05,luÁrRL)5, 0a PAPTL ,0s ,1k16r,!ÍEs
ISÍd É, esqLrecern que n;o bastsa narcar oujectivc's, 6 Pl:eciso trava!
uma Iuta por alcançá- los

ti,4 TERCLIRd tr.Í\iÂR, Á.2i1ÊJÍÃ0 l)A íl\RLFA C iíÊAt produzilr ace
sa discussão e controvórsaa, tanto úa quest.tô (1ê sàber 3e rlevia ou
não h.rver unta única larcfa cencral corÍLo qual devid ser es6a lêrcfa
centra.L. L\lo decorrer das oiscussõeg ardviidas nas célLtlas e nas
te\rniões oe quadros, a ftaioria uo.j quaúros colftpreenalel,uo d [ecessl
dade de rêaltzal várias L.rreIas e ter várias freDtês ue luta e, da
}1ecessioade de acordo corü as cj.Ícunstânci"as passar de u.nar tãrlefa a
oulra taretd,

ci.r rrüÁR10 tuGÁR, A 2LicSÍÂd Dd ccNTRd l)E CRA(/lrÂrE l,)0 ÍRA6A-
Lí0 rt i,lAssAS foi o foco principal lra iuEa entle as ouas linhas ío
que coneelne ã activioaqe .lo movilnenLo uê nassa§, no entanto. oPe
rôu-se um salto na conpreensâo e assintilação das partículalidadês -

acluais cio rlrovj-mento operáriô, corrigÍu-sê erros e Aesvros, sopc-
rou-se atrasos e insufic j-ênc i as , seguj-u-se con êxito as indicações
oo Comltê Central:

"lJaa atenção uito pctrlt.Lculai a muito e^pecidf drve
àe\ d«dd. tra1 !oda5 a\ úaá5a5 o',goai:açõel e po1 to_'
dot ot nossaa ,nililc|tcó, fah todo o Portida, a!
Í-utaÁ .Lindi.caiâ, ao llovitue.rto Si.yclical e ao th4batho
Lio d,ot conun.L.tÍaA no4 3.i-rdi(a t.rL ,

No quc cunccnno ao l\abaÍho r.ír, nra:tar, o c?nlt'a í1<

g4avidada deó!e tnabo(l,o í a ttabatlt, At ltrovi ento
SindLcal".

Lfi,2UItlÍ0 LUAAR, u P(0blE[{Á úÁ Cdr'úCL:rilRAÇÃd irr Í0RÇÁS

,:,ruitos c-r alidds Jirigcnles nãu-<fào. dcvlud dlunçio a esEa Po-
litaca nos orqanas,nos que Liies estao suDordÍnddos, tôr cssa lazao,
o trabalho dô Palti.clo aão podê coÍisoL i.iar - se , tornar-se estável,
adquirir regularidaoe e evitando assiio recaidas,' outros caaara.tas
dispersàm fôrças ora nestà taiêfa ora naquela. ora neste fugar ora
naquele, iNpeqindo o PartÍ.:io {]e aplicar ds súas forças nos Iugare§
principais e dêsenvolver-se a um lit1no mais ê1ev.1oo,

tÁ{ StXí0 lüGÂR, C0r\10 LtTILIZAR 05 ,iUÂrRdS?

' o nosso paitido necessita dum grande rúmelo. ale novos quadros.
d.r dlrigentes de rnassês de prineira qualldade e Ce quadlos capa -
zes pâra o trabalho do Pàrtldo. llestes dois meses verificou-§e que
se não se ap1lca duma forma judiclosa os nossos homens e mulheres
comunistas nas Larefas princtpats e nos lugarês adequadôs, a Ofeh-
siva e a ediflcação não podem ser vitoliosas.

tü s ÉÍ l iil0 LUGÁR, ,1tir-sÍÃu ,A riüu0LL]c10ivÁRizÁçÃd
,Á rIRrCçÃ0
Verificou-se nest-es oois rrreses que o ponto fraco da no§§a

caoeia cte ctrrecção se encontrav.t nas úrrecções concclhias e quc
sem um profunüo inovi&(rnto de eodeação, coísolioaçáo e rectiiica_
ção nas direcções interrrrédias que os oolecbivos lixaoos rLi-Eici1-
ÍÂente seriam aicançaoos.
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l§o conjunto (1o Distr-ito tern cte se considera! 2 tipos dê
Concêlhos -

- os qúe formarn a área industlial e urband (Loures, tis-
Doa, Vila franca, Oêiras SinLra e Cascais) oôdê vivern c trabdlh-
am 80t da poPutdçáo úo ljrstrito c estão concentradas as GIêiôdês
Fár,ri.cas, dhioaues fabÍr! c oulros seccores ua peqüer,a burguesia
urbana e os Concelhos se}.li-industi:iais ou exclusivarnente rurais
que constituer[ úr[la supcrf,Ície de Írai6 de 60çô (1o D]sLri!ô e que
sao (Torres Vedras, AzanlDujd, l4afra, AlênqLLer:. Arruoa, SoDral,
Lourlnha e Cadaval ) .

Destes 14 Concelhos cuja súperfÍcie É de 2.762 Km2 ê que
ten, uüa popLrldÇão dc I :',rlhão e j63 r4jr pessods a sitLrdção uo
ponto cle vista da consolidàção das organizaqões concêIhj.as ó a
sêguirrte: Constituêlr1 a frenLe avançaúa c rêlativa(ente consoli-
oaoa o§ 6 Concelhos pr.incipais 

- 

conslÍtuem parte intêrrnédia,
os Con(]elhos cnüe existe ur,r iriliimlJ de organlzação e se realiz,l
um certo trabalho polit-ieo entre as ,na$sas (Tortes Vedras, Àlen-
quer, Àzambuja e Àrrúda) e 

- 
forma a parte relatiyanrente atra-

Saoa caracterizada pela aüsência ou irregLtlatidade , (re traoalho
Po1Ítico, os Concelhos oo SobraL, tourinirã ê Cactaval.

O Planô de Àcção e tarefa Central na sua polÍtica qê con-
centlar forças vÍsava conscrlidar e fortàlecel os 6 Concelhos
plincipais do DistrÍto, clj-dnoo colrdições pdÍa superar o atraso
da parte intêrmédia e est.tbe-Lêcet unla organização estâve1 em to-
oa a sLrperfÍcrê Distr L ca I

Tendo elo vista esta orientação êstratégica, o Comi té Regj.o
nal debluçou-se, anali zoo, debateu é traçou umà linh.r com vistas ã
consolidaçao e rêvoluciondri ?açao das direcçóes concelhias, _queÍoi aprovado D.a lI Rêunião úe quaíros dirigentes oa Organj-zaçáo
Regional de Lisboa 

-"ÍdrtlÁR ail ,tlÃds IdrAs AS ruIÀ5. ÁlRL^/rcR Cdrt A dÁsE .Jd PAR-
TIDO, LL|VA,R Â sUA CAPACITÀur ,r ulRr(ÇÁJ Pül[1lt/. I A vla petl e
RTUOLUCIONÁRtzAçÃd PdiIr ICA ,^s i,lÊrCç0rs C0i,/CLI.r.1Ài,, no relaLó-
rio "os 17 proDlenEs alas direcções doncclhias da Orgarrização
Regiona.l^ de Lisbo.r" onde são inoicaqos:

3.

,. o PRo6LEüA DA A?LICAçÃJ 1)A LlNhÂ POLíÍlC^ L 1ÚL0LÜalC^ 00
PART 1O O

TLEvAR O ttíVtL nÊ rIRrCçÃd Cdl.ictLrilA, À §tlÁ PRaPÁRAÇÃd i-
tLoLÚclcA E A SUÀ roRIíAçÃÚ TLÚn1CA úÁRX15TÂ-LEi'/lt,lISÍÁ

,1RI{,IR d COUCÊtH0, DÍRlç1N00 ÁS LilÍÁS 0PÉRÃR1Ás t r0 Pd
a0

4. SrPARÁR Â ütRtCçÃO ,,ÁS l"iÂSSAS, SEPÁRÁR Á P0LíTICA D^ TÃC
ÍICÁ: sLPÂRÁR 

^ 
TEARTA 0A PRÃÍlCA, i)ÉSU10 PRINClPAL Á

cd 6Árt{ dds i{;Tdrd5 lJL rrll(LcçÃL)

5. ÍÉl< ult ?L^i,lo P0LÍÍlc| PARÁ cÁrA coNcttHo -,tgatttar-te àa
tarLeóaL prLincipa.La, caúcçaL po4 í8d(ízLn bcbt utr te'Lço .lo
tiaLalho g ,r,'.5u(rrl.'rr a5 cutTl4tLliçota tLfia a Lhd.

6. FAZrri d üÁLAdÇd t o c0dÍRdLÉ sIsÍEMÃI1c0 ,Ás l-ÂRErÁs, da
zci inúu;1(ta; e irvc r tiqacõc s pa\a lcSoivrtt t)ó p'Lobt-|naà
tu,rgiaà: rro nrouirtcr(.r plãric, e na edi$icação rio Patttcdo

0 PRdBLtelÁ rd ÍRÂlJÁLtlt) SlNr1CÂL7_
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8. d PRdI';I.IíA ,AS GRÂNi,LS FÃ6RiCAS

9. SAi,tR PIRSLvtRAR ,Vd LJI 11, ,t TRAdALHo PROLLÍlR"l0,.PRAT-L
il« a cRÍÍtcA r- 

^ 
Áurd-cRí1lcA, sÂdER í01'1ÁR Á1i,LAs Â'q

,lUArÂS A ÍEl{PL) I tU7ÍAR Á5 R.CÂírÀS rVE-9ÍÁ 0U NAlrl!LÂ dR-
UÁÀ/12ÂçÁL)

10. 0 dticla.l rlRlGLtult Ít$l úL RLvoLucl0iíÁRIzÁR-sE i: ÁlTLRAk
À !uÀ Cõ,'.tlOslC&J Nr) licll(5d ,AS LuTAs, cÁrtlPANÍiÀS E iiAÍA
LHÁ5 PJTÍT 1CA!

I I . Ás 5 CodriÇÕ15 ,L uM úúClt0 ,lRlGLl'/Ít
12. A l1NÍlÁ 1,)r iüA5sÂS E 0 üou1íLNl 0 ,t ÁrEsÃ0

13. rtrr0RÇAR Â 
'iRtC\rÂ0 

coLLcTIv^ a ÂP0ÍÂR-SÉ NÁ úÀ10R1Á
l)ds rlüÁUR0s

14. À l)IRtCÇÂ0 oo coNcLLtl) t 0 jIcR[ÍÁR1Ar0 C0NctiHÍ0

1t. o LSPlRlÍu 0t PARÍtÜ0 t: A Ui'll)^tL 00 PARÍ1',04

16. A RECÍ11:1CÁÇÂ' t Â rrll-1cAÇÃ(] 0o PA|Tl0A CoÂiUNlSrÂ

1.1 .. O PAPLL 0o STCREÍÁR1d 
'0 

cdr.lcLlh0

visia§ .r§ coisas üo §cu conju[Lo, o Plano dc Àcçao e Tarê-
fâ Centtaf ó o segunoo passo oüfila longa rnarcha Pc-la Udlrlcaçao na

nossa Pátria o,:ut íerdadãiro e autentiào Partido ctos ProIctá!ros,
conio assinal.r o 1 PlenuÍl qo Co,flité CenLral:

"t\ ta4c!^ de editi(a1 a Pnltid. du§ p4alttâtius, do

edi\ica\ a nos\o-la"lidt corurir!la d(5 T'ldbathado
ied Pcttupuesct, õ ur,a tatola ã*dua o. ftolt'ngada, -

uue duno rci lod^ o l:or írdo hi\t )lico cÍr {íu€ cr'/lÍ(
tco c{ars"r, rcrtradíçie\ d.' 'Pd55c c (tla dc c?as-
Leâ.
Daí oua a 0{eraíua Pc(iÍica p\'(a (diÁacoçõo d() Pd\'
lido não ot'tIo ,1ctt deua lct oataqdítla conc un't A\crt
riià iotitico L'ata cbten, tun cullt p'ro.=o, um objec
livo euQ ai d?i\d1ã dc tc4 tanata da ploleta'iddt)
na .§oo,lcrJ«dc Cornunit f a" .

Nestes 3 lneses que Passaram depois do Congresso 'La 
!'un(1a_

cão comprovaran,-u" cotie"tos e justÀs as indicaçõês oo Pl'ANo'ÀNÚ
L per".',\ RLÜtÀt de LlSbu.' c !rlnciiJdlrenf( <'s I Lrdnsformdçoes
que a ôfelrsiva politica e a eúiticaçro do Partido vrsarn:

1. Á kEl/0ll.lcloflARlZÁÇÃ0 
'0S 

ttiTaDo5 oE,lRtcçÃ0
2. À roR,qAcÀ!) ,u Llrl d0ut) TIP0 0E }lRlGÉN'íc ' n

,lRIüt^/ii P,(ÃÍ I ü,
3. d RaF01,lç0 ,Á óÁst PRt)LLÍÃR1Á Í)0 PÁRil,t)

No conjunto clas organrzaçôes da Região travou-se urna gran -
de luta ao ràdor dos Problenas da di!êcçãÔ, mas no essencial , os
prlncipais diligentes não deram, ou não forarn capazês de aplíca!
àe torÀa vlva e criaclorâ o l) Lrno Regional, não tiveram em conta
ôs problêmas levantados pela hova situ]ção política cÔm um Plano
de Àcção e Tarefa Central para dois meses, eorn un grân(le número
e taiefas, várj.os objectivos fixados e 7 frêntes de luta'



I
Ao voltar ale novo a abordaÍ este assunto da direcção na fff

RETNIÃo Do CoMITÉ REGIoNÀI e, princlpalmente dos métodos, dos
Reios, das formâs e da atitude como cada Cômltê, cada organismo e
cada dl-ligentê aplicou ao seu local pr6prlo, o Plano aie ecção' 6
porqüe no essenclal esses problêmas não foram numa grande medlda
resolvldos e por uma boa parte dos nossos illrigentes alnala nem se
quer compreenàldos,

geÍ! todo o comltê Reglonãt se empênha} nâ revoluclonarl za-
cãô, ern prirneiro luqar de s1 próprlo e depôis dê todâs as allrec -
iões rntãrnéaras, erí parttculãr,-as conceihLas - a ofênslva Po1Í-
tica e a edifieacão do Partldo conunlsta estarão serlanênte com -
pronetlalas, sofrárâo atrazos e reveses, e a corrente anti-part1do,
câpltulaclonlsta ê Liquldâclonlsta pode então tornar-se a corÍen
te prlnclpal,

perslstir na ofensiva e na edlficação e revolucionarlzar os
nétodos de dlrecão, e16 a via a segulr pàra alcançar novos sucês-
§os no nosso trabalho.

II AS VITORIAI§ E AS INSUFICIEilGIIIS
DO IUIOI,IMINTO DE ADESAO ÂO }TAR
TII,O ilA IIEGIAO DE LISB(,A

Tendo decldldo ser o movlnênto de adesão ao Partido Co runi.s
ta dos trabalhadores Portugueses a bata.Lha de classe, o fto contlul
tor e unlf,lcador, de todo o nosso exérclto protetárto, seja na cé-
Iula de t'âbrica, êrüpÍe6a, local_de trabalhg, bairro, freguesia, vi
la, §lndicato,clube ou â6sociação popular, lrnporta anallsar o esLE
do do movlmento de mâssa de adesáo, que o Pl-ano Ànual e6tlpulou pq
ra a Região dê Iri6boa, acê Mêio inclúslvê. 4,000 adesões ao nosso
Jôvern Partldo Conunista.

Atê ao dia 31 de Março derain ent.rada na Comissão de,Organi-
zação e Funoos oa organj-zaçâo Rêgionat dê Lisboa, 657 adcsõcs de
operárlos, câmponeses, empregados, intelêctuais, mulheres trabalha
doras, estudantes e outlos elernentos ctô povo.

No que concexne ao único objêctivo fixado para o movinen-
to d.e adesao para Fevereiro-l,larÇo para a keqiao 

- 
1.000 ade-

sões das I0O qrandes fábrlcas, -eNpresàs e locars ãã--T7ãÉãiho
dE tlsboa. Veriflcoú-se 2I7 ãdes-oes oe 30 grandes ernpresaa.

tLP (42) i OGI4A (30) ; IAP (28), CÀRRIS (22) ; CP (16) ; CTT
(14) , com mênos iüenos oe L0 adesões todas as lestantes fábricas
e empresas i f'!iBP; Baptista Russo; Àutomática; ÍfT, Maguei Gel-
-I{ar, Uurofil; Eundição de Oej"xasi Utic; OGM-E; C'.[rvl, Rocioviá!ia i
Hlpolito; SoÍefamei Dialap; CNN; Datsun; J. Pineita; Cimiantoi
lntentoi G.liotors; CRGUi Efaceci Sape.

Ouanto aos sj.ndicatos as adesões concentranL-se em 24 dos
35 sindicatos do Planô e .na existência de uÍn certo núnero-ãã-
áderentes Ee ll Eindlcatos que não constj-tuern ô plano actual.

MeCal"úrgicos,Constrúção Civlf , Comélcro, rndustria Hote-
leira, TeLefonistas, ferroviários, SNTCT, Funcionários Públi-cos
Escritórios, Madeird.§, l'exteis; Ind. Farmacêutica. Enfermeiros,
Rodoviários, TUL, Panificação, Quimicos, c!áficos, A.iministrati
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vos (a Marinha Mercalrte, SeEuros, tsancálios, Professores' Doça_
ri a.

lj dos siniicatos que não coilstiln do Plano: gebidas' Co-
oradotes, Cimentos, C.'rrian.rgeir:os, j:lsl'€rctácuilfs, Pescadores' Cor
iàaorau á" Calnes, Câ$ar.l t4úniciPal (re Lisboa, Lstiv'rdo!es' or'i-
rlves, Conttnuos, viclleiros ê AgricúlLrira e Pescas'

üas 65? adesões (1a Região 201 \aJLatn lltc!l'i'da\
,Loá, vLLaL e átiegueaaa!, coilr PaLt'iculat Ces|-aque Para
zaçáo ae Marvila, Àlcioidecne, Odivelasr À1cântar'r e
gos üe Rana.

Das 657 adesões o petãttilt t t. L''ab"L'.'ade 1es '5ão 7

coiôtituefi 339. d. a acieÁõú e a tíciio" .le idcLtl!-a 28 ana^
f i, i $u! hetLeÃ

efi bLí,L'
a oÍgani-

s- Domin-

2UE r i Ç0rs 11RÀR?

1. ',)uL O 1,1dUlúcdTrl ,L ,uÂssA ,É ArÉsÃ0 ÀiÃd st ÍRÂilsf0Rií0u
ur,{A GR;Nrr^ãÃrt,tfií potÍttce aL íort) o PARÍ1)Ó, rt Íd,Âs Às dRGÁ-

NlZAçoíS t 1)L ío7oS dS iliLITÂNÍLs NÁ RtGiÂ0 rE t15tsdA' que se tra
vor-r à volta desta tarefa, sua i$poÍtãncia e slgrriticado par'! o r
nosso LÍdbalho Íuturo Jma "rqJrra 4uLd Ünl-re u.i "uds lÍnnas e quc v

iiesuio-pnriô7prr qut llritrIlru NU sucLssd E 
^]0 

ÁlcÁdct^'0:.99llg
iiúos rrxloos r0I-tÀt PRilltIRd lu6ÂR d sEcÍÂRis,i10 NÀ N0ssÁ 1N'1 1MÁ

rlGAÇÃo CoM Á CLÁ-SSL E C0 ÁS rqÂssAs.

2. Ui.l GRANTt ivúÀlLito l)r oR6ANIZÁÇ0LS E 0R0^rllslí0s 
'iR16EN-Tts NÂ0 PtANcARÁ 0 MrluII,itr',/r0 ,É ÁrÉsÃO; nãc.: soubcrreit rigar âs ru

tà", à" gaau,t", ãs cont.rataçô.s, às-clerçôcs s1oJ1ca15, de§ligando
o novineíto <1e adesão do caÍor u.is lutas e dds tsernPcstades de clag'
à", p"r,"ur.* esses ui!igenies ou que não há condições L)ara realj'zar
essa_tarefa ou que e1a se fazid por si ljrópria e esPonLaneanente '

3. ÀIguns ConceLhos, Sectorês, Oiga[izações loc'lrs e céIu_
Ias (le base elabolaram os s€'rs i lan'rs e teêIiz'rrrrn dcbiltes e dis-
ãüssõe. sonro a ta!efa, rnas NÂrr't^tKCtRÁll Url tlt)i'JTRtiLt tSÍRÊlÍd L

lprniÁ,10. ,,rÀtl urttrlr-,lnlu AS ,IFiCuLrAri s,líÃtr ctlRRÍG1RÂM 0S l,Est/I
Os, lrXJ ínnulnaM A tuIA lua0rüGlcÁ ACTÍvÁ Âo seio do Parlido Pe-Lo
cumprirnento dos objectivos traçados.

4. Em alguns lugarers. dÁd 5Ê Cul,0il 
'tl).'ttÍ'll,)tls, 

1)uril 
'SÍI--{.0 u1í0,'r0-PoiiÃ-a-pãnie, ui rtii i,i car\irA A5 cdí'1,1ç!)[s 't 

cADr'. La

iAL " 
párlt.taa alEunG tlirigentes qlre bit:l i-a narcar Ôbjectivos c de-

pois não cui<rarn dás nreios e,ros métodos, Resultado, o trabalho nao
avanç4.

5. Á 1i,/coÀiPRlÉi/§Ãd dÁ rjÁsL ,E í1Á-tsAs t{) PARí100 C0MtlNIsÍ4,
Íluitos camaradas dize,ÍI qlre "não va:le a pen'r Por:que elas jâ es!ão
Íe1las", p.rra es§es canarad.ls; trata_se dc uina rnutili'ir'ie e de u_
ma extrarv;gância, o movimenLo áe massa 'ic a'lesão ao Partido'

Embora nao se trate pôa dentro 
'l'rs 

noss;1s organizações es-
ses elenentos que nos apoi;:i, a veÍdade ê que Â AdÉSÃO sIGNIFICA
ír,rl iiãlõÃõ-õlóÀlrrõ'À-,to'it*ti,to, ern clualquer tnolrerlLo, as célu1as
;;ã.;á; à;;"";"r os aderentes cá,4 vrsta ás rnaniÍestações potíti-
àas a assernbleias sindicais. para receber inrprelisa ê uaheriai§ do
Partidô,para o trabalho Ltlcal de maliiias 3ejcr no c1ube, nÀ cÔopera
Liva,,na autarquia local '

AIém di§so, Á PRÃrlCÁ IliÃ rllri0lJsTRÁR 2ür uÁiÂ 6ÚÁ PÂRÍE 1)És

Sts ÂrERai'/ÍCS St ÍRÁr',/Sl-rRri.{ARÃ ti,l ÂCl 1ll1SíÁS, em simPatizantes or-
ganizados e uma parte en t'lllllanies Jo P'rrtido, Êo ciecurso do tra
Éa1ho, oas tarefãs e oa educação se estiverel'L ein contâct_o directo
e est!cj to conr <l vlqJ üd ur gJl, I zú._ ro '
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llt PÀSS(,S ElUl FRENTE E UrlA EXCE
LEI{TE §ITUACÀO il() TRABAN-H(,
SINE}ICÂL NÂ }TEGIAO DE LISBOA

À situação do nosso trabalho sincli-ca1 deu nestes dÔis mêses
enornes passos en frente, froto de L1Í!a paciente e Prolongada luta,
ê da tenacid.ade, persistê[cia e capacidade do nosso Departamento
Sindical que tem si(ro uiü vivô exêinplo de marchar contra a corrente,
que desprêaa, não realiza, não conhece, nem dirige a acEividade sin
áical, tacto ainda largamente desenvolvido na rnàroria das nossas c{
lulas de base ê dos oxganisúos alirigentes. trmporta realçar porêml
que em Feverêilo_l\Íaxço se notou uma certa viragem que deve sêr sau
dada não pêra iludir as nossas reaa§ fraquezas/ o no§so enorme atra
so e nresrnô aigumas oerrotas sêrias qrra uóft".ou, conr a perca do úní
co sindicato operário que o Partioo até hole dirigiu, os Ielefonis-
tas de Lislrôa.

Esta situâção lepresenta que o Partido no sêu conjunto se em
pentta em corrj-gir: os desvios que se veriflcan no nosso trabalho nos
ãindicatos, e ê a nelhôr situação que até hoje se vlveu na no§sa Re
gião.

À apresentação de 4 listas sindicais Luta-unidade-vi tôria pa
ra os sinoicatos dós Te-Lefonistas de Lisboa, Bancários Su1 e Ithasl
QuÍmicos do Centro e gráficos do SuI e llhas é uma importante vitó-
r1a potÍtica do nosso Plano <te Àcção, a maior vitôria allás, se con
siderarmos que neste campo foi cumplido o oojectivo firadÔ, que
era de concorrer e lutar por expulsar os social-fascistas das ciiÍec
Ções dos 35 sindicatos principais alô Plano, e se tivêrnos ainda em
conta, que tanto nos quÍmicos como nos Gráficos, nunca tinhamo§ con
corrido; ds nossas roiqas sâo êxiguas e a oossa presença srndical
regular nestes sectoreã é bastante reduzidâ nos gráficos e êra.!ne_
xistente entre os Ouímicos.

De rêa1çar ainda pela prilneira vêz os sindicêtos operárlos
começan a ocupar o centro das nossas atenções, o grosso dos no§sos
estorços e o me.Lnor dds nossas energi.-rs.

* §-tflEF elclçõoc rlndlêâ}r,|2 llções
umboxa, o DepartanenLo Sindical, vá abordar êsta natéria se_

rla útil que o relalório dedicasse_uma especial atenção às principa
is 1j-çôes, aos problemas ê à5 tendênc1as qLre se manifestan Âo nosso
lrabalho sindical, coNeçando por refêr1! as 4 Elleiçóes Sinciicais.

Â útLnr?(14 i icrio 'r«s 4 , ittcJea 1{rlrlii'd(.!; NÃLr 6Ás1A
fsrAR r,JA )tnicÇÀo ,d 5i!rlrÀld í pirctso cddsur lrÀ( Püslçdts
É 06Ít( A uN1Ã0 cdti Á MÁ10R1A rÁ crAssE.

o assunto e o aspecto maj-s inportante dêstes 60 dia§ em Íra!é
ria do nosso trabalilo nos SilKricatos. foram as eleiçoes para o Sin_
dicato para os Telefonistas dê Lisboa. nos primeiros dias dê Feverg
relro, à qual se aprêsentara$ 3 listas oPolLunistas de alivetsos seg
tores da Élrrguesia e uma. revolucionária, a lista sinoical Luta-Uni-
dade-Vitória.

Os social-fasc.istas que tinham sido expul§os vai para dois
anos pelo nosso llovimento nurna das lutas lflaj-s aguerrj'das, conplexas
e prolongadas que drrrgiÍros no movimento sindical, vi!ial* a ganhar
às-eLelções com 1.186 votos; a lÍsta afecta ao ParLido dito socia-
Lista cóm 818, a nossa lista em terÇeiro lugar com 608 vÔtos, com
L9t da pêrcêntagen cte voLantes e e,n ú1timo 1ug3r os GDUPS-UDP-PCP (R)
com 5?0 votoi.
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!;gta cterrota gerou Lrlna viva conirovêrsia na cólula dos TtP,
apreeosão êro toda a Regiãc e despertou cerlos sentimentôs Éássimis
tas e de capitulação face ao revisionisno. Àlgumas pessoas punham
em cau§à, a pretexto clessa derrota a nossa autonoÍiia sindieal como
força politica indepcnclente no sei,) do noi/il(ento sindical e no'6eio
d.os sindicaios, a derrota e a pe'.ca da direcçao tinhd servido a al
guns oportunistas para vcltarern coln as teorias do lenegado e trai-
dor Crespo, traLava-se dúm ponto ae vistê e (1e umà posição idêo1Ó_
gica burguesa, reaccionár.i.r, úe caplLLrtação Ídêe ao socral-fascismo
nos siídrcdtus, r nquantu quL no seio or cói.rl-r c.os 'ILP se L!àvou u
ma agudà tr,ca à volta a,r -níi:se oos resLlLdoos e urs conclusões ã
lições a t-irar. Alguns ca$aradas, tentavam encontrar q rêiz da
deirota fôra do nosso treball.o anteÍiox no sinoic.lto, não analisa!:.
aio conr seriedade os eraos e rnsufiriénc'a! quc r nossa Campanha ti
nha nalrifestado, a acção (ias folças Clo Pêrti.dc'. mas tentando ver
d5 coisas de fora e como sendo os factoles exfernos, o princiPal e
o decisivo par.r o ocstechJ Jd odLdIhJ enLáo t!dva.ld.

Canarada r{ào já tinha ensinado, em "sdijkt A c,NTRA,lçÃ}"

'tÃ cnu'd íLndaúental da dlaefivirLvinln.to dat coí,5a1
e doá ÁerloüttLc4 nea s exÍ?4.ia, t|4a intelanLj ellLl tle
sLde no-Á tunln&dl.aitt oxLaÍ!n!,0^ níj i nt{r. L(itL da.ô
p'r6p,L(d.4 crisa5 c {rr .i».1,r,t. \., (, lr''.rri1 JL toda
a coi\a uu dttt6nte,tu hâ conÍttad,içõtt, ,icí c teu no-
v i,11( t4 t L t dga-ruotv,n,,r,o-

ODde resiLrern ts :uzr)c s ü,r J.rrol- c da percJ uo StndicaLo
dos 'Ielefonistas de Llsbo.l? residein no seio oo r1osso Partidoúha
linha politica qLre se segLliLr na Carnpanha r oe errós ver:ifiqêd.os na
nossa prática de dirêcção sinl1ical e cm in6uliciâncias, erros e
aesvloê qae se verifi.càralú nos últrmos têmpos na nossa cóIula dos
TLP.

umbora tenhanôs estado 2 anos na direcção do sindicato, enr

bora a diiecção sÍndrcal veicú1r..se no iritetior do movimento sin-
dieal as posições úos comúnist.!s, as posições toais iiva[çada§ desde
o 25 de Abril; a prillleira oitecção sindical c.ril1unista. 3 guarda
avançada no grande ai-aqire ao social_fascismo nos sindicatos,ein di
vnrsàs r0anifestaÇões sindicais e i.)oliticas, port.a-voz da linha Ig
ta -Unioade-vitôria ao .II conqresso da lltêrsinclical, o subscri.
tor óo hisiórico m.lnitesto sindical e do prograrfiar po]Ítico parra
os Blnallcatos.

-No entanto, não orgarniz.rinos sulj.ciente a/olo do t"afot.da
direcçáa sj.ndicalr particr-rlarmente , 0 PAPLL ,urs ,êLr{,iÁrds S1Nrl-
CÁIS; corao aEentes e vectores ,lrrlür âctivi-dade sjndical em cadô
cen!.ral ,_em-caJa locdL de trabâIho e coluo rcde e força.Ie choqlre
nA Ilgaçao a maiorj-r Jà cLasse, coLoo seus propiijaDoistas e agita
dorês mais. eÍicazes I prêstdn.io coritas e obteâdo um c!êsc€rnte apot,
o-.- Os resuftados provar& yue ulnr rrassà iÍtpcLtalnte que nos apoaa,
não foi votar, não cerrou fileiras pana deiencier a sua ciitecçáo
ê o sêu Sinclj-cato-do Ínimigo, lJllll1: não Io1 ,1crh1lizà.14, porque
não soubemos or.r não fonos i.rpa_zes 

-,r" .rll:astar a lnass<1, eie chamar
à tista a grdnu(r mdiori.r cr r .'l-ss, -

À consglidaqão durta .lr.recçro -rr.a11:a-sc numa prática dÍária
e na defesa dos interessês econónacos, politicos e socÍ"ris do5 cli-
versos sectores dos trabalhaciores e do cônj4nto drxn scctor or4 raAlo
de lndôstria. ÁlGUdS E(Rds l'lÃ r ll.õ0RÁçÃú ,UM CÁrtRi.J, REl.N,lCAr
Í1U0, erros que levaram à crivrsão (le calcgorias profíssionais e ao



edfraquêcimento oa nolrsa base principal de apoio 
- 

os decânicos
de Telefones 

- 
errLbôr:i rÉrvjrta esL.i posl:io no d.toa1 ACT, os pro

blemds que sL5c.r,Eou, o cor-Lrovir.:.r qJe gci'oJ ! ri urvriôL..; que
provocou fôral em 1i1r9a mecllda facitotes para a nossa qerrota.

A tegunda {ição dci 4 et-t.Lçõte s Ltl(iica..Lt I SÁ6ER lIdÂR Á
cürvTRÁÍA(Âd cdrt( 1 ru4 À I .i ,c4J oÀ<A 4 i.rÍRtc5Ár

EÍtbora tivéssemos urna cxper:iência gral1.ie de ]utà nos TLp
pol antelioÍes eonbaies travados qLie levatan a greves, a manifes-
t.rções cre rua, à j.ntervenção rlo COPCON e i ocu6,açào peio6 traba:
thadores dos locais oe trarbJlrro, embora soirbdssernos que as elei-
ções sindicêis se aproxinravatn e tir/e;seio sicro os obreiros cio aco!
do colectivo de trasalho, nà,r JerÍ,os suflcrcnte atençào, à figaçãõ
desta luta à eleigão,.iê aonJuçâo Co coríL.rtc ccon6nrco c cto isolg
mento do opor|unismo, do papÉl de ,ilobilrzdçio que encerram-os con
tlatos e&t alturas de eleições sinoicais. Este erlo, oê náo apa-
lecer aos olhos da classe como uma oirecçJo mddura, capaz de obter
úlelhorias reais da sua vidâ, foi decislvo para a reconqulsta pelos
revisionistas cio sindical,o.traatava-se como seNprê andicou o nosso .
Êart.ido (1e fazêr do sinqicato r t instrumentô .ie 1uta, cie defêsa da
classe de unidade e oe viLórla.

A teiceírLl- L;-çãc, dat 4 c{c-rçotr óLrrda..r(l: A SUúSí1MAçÂo
,d RrvIsIdNISii0 tvo stld rÁ crÁs5E rrPERÃRiÀ ÀbRt d cAx.{lNHd Á0 REul
-S I Jõl IsIid.

Os nossos cârnaradas dos TLP "nào vianl rsvlsion.istas à sua
vo1ta", para eleg o revrsionls.no " taria dctÍrt'dtLra tdu cto dr:.ío d,ot
ÍlLd,ba"l.lla.dotLe.at', nõ.o Lx.iStir tj tlc. r11p, L5d e ,estdvü nresroo enterra
oo", nLrnca -lrr5, -t,r.s 1,r"s.-,u p(ra cdLrid J t.ossio-Ll.irdLre oo 1ni-.r '
go pocler voltar do stnoicd.o ou Jo.''rur Ji . jer..ós.

O revisionismo ê urrra ideologia que existe no seio dos ope-
rários e que no nosso g;ris se encontr.l e par.tilhà o poder econãni
CO C ctc Estsdo, selr polr- I]-siçJLs quc OcLpJ naS cÍnHrls15 n)CiOl
nàlizacias, seja pe.lo controLe que êxercê sobre alj rrnidades colec:
tivas dc produção, sela pelas ;:osições que <trspôe no Exórcil,o e
no ParlaflenLo, os marr(i.sLns-leni!]istas não pôdert esquecer, abran-
clar ou substlmar o perj-go,o papeL e a lu+-a (1e inorte que te$ ale
tlavar sem oêsfal-ecinrerrto contrar o revision.isiilo. no movimerrto ope
rário.

lnfluenciados e iiudi,cios peias {ragnificas vrtóriaê obtidas
oa Limpresa úo .-teeursô dÊ rnil e üin conbates, te$petados e,a aguclas e
coÍrplexas lutas, gozanoo de un -inegáve1 pres!Í9io, carinho e apoic
dum largo sêctor aias mass.rs e i1'Jrn rei:rl apoi.o da vaüguarda da clas
se. os nossos camaradas (rcscansârafi, não :re enip?nharam a fundo, -
não futaram cara a cara descâ vez e aicsta vez sairan derrotados.
- _ Ouê a derrota seja a tnãc da vitórl.r, que to.1o o Partido na

Reg.iao de Lrsboa agrerrda con esle eíemplo e quc ele sirva para ig
ten§ifiÇêr em tôcla a pari:e a lul.r contra o revisionismo.

y'ua,Ltt t-íçãa dar I eruiçrics s(rdrca.!; PLANLAR L EXaCUÍÁR
UMÁ CA[1PÀÀJHA AUÁl.lÇÁDÁ; rúPLdllÁR-.§, A fL]Nrd PAkA Jti'l-tR UlÍtlRIAS,
RESP0TürlR ÍÂCd Â ÍACd Á0, i r,J I l'11,it) a Cd.l'l-RtllÁ( Á E,\lClrçÀd ,A-c
I ÁRi 

' 
AS.

Revelara$-se claraIrlenle dúês atitudes, 4uas ,osições face
ao trabalho e porLanto ddas l:runas, as campênh.ts realizaciês, por
um lado, pelos camara(las oa no..;a Íracção srnorc.rl lios telefonis-
tas e po, outros, a organizaÇão com.lnrstd clos bancár1os e o núcleo
cios qúÍrqj cos .
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Enquâ!11,o e:<lii,u urta ijl:oúxa dil:ecÇão co t)artiJo na listados Telefon,-stas, r trropdrrnüa foi pouca, .rtrasada e de má quali-qade, nao e):istj-u contlole slríic1ente a1a9 tÀr:elas e das dificulda_des surgidas e, pri,rcipatncrrr! nào s. rto]-l.l.L:_o"r todús as nossastorças, todas as nossas encrgias e apoios de que dispomos, aca-

bando a oampanhá por fjaêr reduz]-d] .ro hrabalho cle uil pequeno gru-po de quaoro; oo PerL.ac, q( L- nâJ,v-Ltan c.ru,rào souiJerajn ver .1 tem-po a rmportanclJ da vitor.ra .)u ,ja dêrrola para o moviÂrênto siídÍ-cal que se íl:i.l clecidir Ên.iuela cieição,
Ào contrário, tan1:o .r or:garizaÇão dos BdncárÍos co.no o nú-

cl.eo.dos QltÍmicos, enpêlllraram-se .i fu;íio, r.allza.ra,n uíia canpanha
de tl,po Íov(r, ljue de\re ser ertird.ld.l, .naiisa.íla e assirnilaoa lortodas as nôssds or9-r.1zações sil1drcais na Rê9ião.

, --. _')"in t,t {.çio 116. 4 at e içõt,t \iniicc"i3: A: CdllrlÇ0!S p.4RA
A f(LNÍt Ur,liüÁ É Á t,Lt LSA U,//v /(d,i(A\14 ÂJtJÀ-:,i{)

Ve! i f icar.an- s.r r)este dois :neses, a qê!rola Cla llnna sinali-ca1 oportunista da Carl-.a Aberta, i)rinc;pafnente nas eleições dos
Bancãrios do SuI e Iihas e o::efoiço cias posições oo pirt) nos Sin-dicat-os, csta tr.-va situüçãJ crta diÍerentãs cônq.-ieões paÍa o sis-
tema de aliançai e Lo:na b.rstanac difÍcil a unidaàe feita na basedos parlidos. Cono ensiid a list,a (1os \)uinicos e d,os Gr:áÍicos, de-vefios persistir ôuma pcLÍlLic.r (Ic unidadê óa classer (re Frente úni-ca no seio dãs massas com elenento3 de outros lrartidos ou sem par-titlo, homens e mul-heres influe'1Les, respelt,adoi, aciivos e lutã-
dores.

Essa polítj,ca tim p.:rúrLruo sem pe1ê; ,]pl:eserlt-ar a milharesde trab.llLaoôres a üossâ polÍ,,ica e c nossc proç,rama autónono.

S(\{a i.'ç;. .1..r .r t.e,Çi..5 i L.,Llt.ct,.: uttA CÁMp^NrlÂ Sl^JrlCÁLtM EXIENTIÁ0 t P0RrÁ Á PLr('iA

Um oos ssp.ict(js ,rLs relcvantÊs d.rs d,tluàis eleições Sin-olca.Ls e lluF elds sdJ t.irt.L.:L1tcs ôJL. Ihu! J uI.ste c v;o exr!ir
das, nossês org\rn-riço-is. Lxnd l.tâ I.,, concgr,cr.cào o,r ror;.'l3, majo-.res,ncio-; cconó,nrcoi, u:r,.r p*rtr.,ipaçjo - ..-,ro Jds,;roani.ld-
çoes -Locdis e corc lirld- eÍn cadà eieição - deso.: es colagens, ês
distribuações d-_prograrias, os corrÍciós ãs por t,,rs das l;r.(presas,dos contacLos 'ô urr-i/ F.n..ir q..c d elr. .' ..rr,.rcr,. ó urn assun-
to do6 15 car+ryaoas q(te ec'nrpõ-.- ccrira .l-t sta c o I,e.Íto.i f lcava àesPcra dos r(jiJLE-uo5 uc --.? J. Ll _j-,),

- Estê aiitlríle lressivd ca parle õc pari,.iao telLr de sea radicalmcnte âlterada, i:itrjsan4o c.r,rã eierção sinilifa-L u 
"r, ar"",_,[ida em.cacia Concêlho e organi tação _rc:ál e uêciúi.1as "" to.:n-,"s.=

:: 1l::?: : os níto.,LJ rrrrJ .r ru ,:-qd .,.....i_ ..;a *,r. v.,n\,o (. u_rlla rlLorrJ ú'r l_:i," slnJlcll _Jt--(11.".. -!rLór LJ.' Inlpol:.L.1 rca,içãr cioe os nosso; ci!-lLdraúaj barilcár1os reali-zaratn pela prirnerra vez una valsl.a! anLplil e_prolulld.r canrp"rnha sindica1, q.re consLitui ui â errc)rne contril-uição gara o lratralllô sirr(tical do Partid.r na l,,egiãc; oe J,isboa.

- sir!n.r L.Ç;,r ,aô 4 ri!Lçú,.^ ti_nd.L.aÁt: d jfúÀ/Ii:tCAr0 ,AsU/1ü(ÍÁ-s S0bpt u r. J-(r,/t..i ,,1rs.r,' ,)/. -Lp j.úp5 ir,t.; .

. 1 noss,r orgitniz.rção r!,. lar,..árr,..i -.) rr,jat: ero 4ptugar àtrente desta êscurialrla oportlinÍs!a c c{fntLa-revolúcir:nârrá oeslerLu um poderoso goipc para .. .iêd isol;rncnto r: cir_.s;g:ega ç à" , e "IcançJrrrir o pr in\.rj:Jl .rr JL.(t ...u ,tJC .j;,:J.r .cun o J,,,'co_,rpa,nna ã
-Let LotJ_L -
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L\as 4 clerçõcs slr,o.icais verificou-se qlle nos Te-Lêtonistas
e Bancárros trcároos à sua flenle, nos Gráficos não apresentarn lÍs
ta, só ficdndo a uma escassa nrargeril de 10ú vot.os n<.:s puinricos oã
Centro.

oêver*os intenslfj.cJr o conroüLe.1 toqas as t-orrltas de oportu
nisüo no ovimento operário, contirruar à consi.lerar o revtsion:.sl
roo (io PCP o princip.il inirtlrvu, lrrs oar urrcr dtenÇ:Lr rcdobrada a es
tc aorlnrJo, at"cá-[" .] lü,,-o L r.,brur v.rtórr-s.

ürr..rt'o r rçJr rar J , r.,çJ. J -,,,,rr. r{,: r rr4( J .rJu1ü(.{10
,L ArLsÁJ Às ttriçJrs sri//rcAl-i.

Tadto nos luiúrj-cos cono uoi ts.1nc'árlos n;o -e l-rgoú no de-
correr {.1a carnpanha, a plogaganuar a cienúncra oas urrecções venoi-
uas, o pdcto soc.ral que faz congelar a Contratação Colel:tiva ao
môvirnento dc.rdesão, Iror outro -Iado, o lacto d.r cad;] eleição per-
ni.tir ir .r inúmeros locai§ .ie traDrlho contactar colLt cettenas de
trabalhaoores e de se reafi?rr^urna vasta propagallcia e agitação o-
ra1 criare(r as &c]-hores corruiçàes IJJr.r g.rJnclus sLtcessos na adesão
ao nosso ParticLo.

Nuna (rçau ,iat J ?t, asJrr 5{r,d{(d(:: A APrirsLÀrIÁÇÁd ,ÁS LIJ
IAs r'rúS 35 sÍN/7C4r0.\ [ U^r.\,,dÂ,Jr" r,/IiJRtÁ, ,Ãt 51 FÁl jtr.4 Lr.i]Á r-
aXIGr GRÁNrtS ÉSf0Rç0s.

À epresentação da Iisqa dos QuÍrn-Lcos só {oi possívê1 clevloo
a uma graÂde lutâ no seio l:io ParL-Ldo c i$ecriqas adcq,Jdods ale direc-
ção, lsto ó, colocar drer.rbros responsáveis dg Cotuitã iteEionaf a pla
near, -rgdujzJr s úrrigir ca.-r: .l.r;iu .j ir)Lr.Lc.rf .

llevê Iealçar:-se que emborr não fazenuo prÍtc Llos 35 Sindicaê
tos, o Concelho cle Sintra agarrrju (jm mãos a pojsibrlioadê de apre-
seni-ar üna listal para ô SinJicalo dos Tabacos e está ên fase de a-
cabamt]nto a nossa par:ticr-paçio n,r= Protcssores oà Granoe Lj-sboa.

É nesessárío olga]lizar co,n a i8aior anLeceoôicia todos os pre
pârdtlvos e pcr.jrsr,-Lr na dLrcs(rEdiiv u\trênL( tovo o dno de Iiscds
sindicais que sef<ln a voz üa classe operár]3 e do seu partioo.

üíc,itrra !-i"ção dda 4 c!!.içõeÁ 
^índ.icai.a: 

ufit| PR:)PAGA\IOA VlVA,
VA,RIAOA t CAPAl At, ÀIOhlLIZAK dS IJ<AtJALfiÁi)ORÊS.

Grandes progressos forarn rêàliz.tdos pdra supela! u,n esti.lo
norto, repetiLivo e seN acLltilâncid que vinha a cali.rcter^rzar a nos
sa prop.rgdnua c a.J LtaçáJ s-Lnúic.r.r,.

O l,lanifesto úos eüiinicos rêpresenta uma viragetn na linha pa
ra a propaganoa ê aponta a via a seJuir no nosso trabd1ho futu.ro.

. 06cLna plL,LrAcLtLtL !-Lçãú í:ta5 4 eteiçõ!.5 .\.Lvtd.L!T.L.. I A ,IRECçÃ0
D0 ?ARIIn0,{ÁS i- ÍSÍÁ5 SINr:iCÀIS;

L\ic setnprc a oxganizaçáo do Parti..lo cllcont.ra d forma jusla
e adeqda.ra de exercer a (lirccÇão? tendo-se veriflcdJo list-as ê
.*npoárros senr.,t LrucqJo, "*," .ispotrsáve,s e senl cuntroLc, {uc crllrn
do tc'.ia a espécre cle conflitos, e[Íraquecendo a caPdcidaaie oe tra-
ballar e a uDrdadê com olt elerneneos qas irassas senl lrarLiaio ou conl
os eler'lentos doútros parLi.üosi ouLlo aspeciro Iregativo que se tem
viodo a r:evela]. ê a Iraca p.rrlrcrpação dos car,l"lraoas rnais Ícspon_
sáveis e a eütreqa actjva úe sinrpa!.izantes ou activisLas.

'Iorna-se llnperiôso !eforç.rr d d.trecção uo Partlqo elü cada
jista e c,., caud crmpanr!-, p..Id cl.rrrv-L.r:ncLu, pelJ disc-Lpina, Ps-
la actividade inaensa pelo eíernplo (l\re dcvem ,iar os qu"rdros coÍlunÍs



lícLma tegutda (içà,' das 4 eLLíçõer ÁLndícaíLt c0NÍlNuÁR d

ÍRABALh0 t)LIJIS 
',{,s 

r Lt i(J'5 SldrlcAi S.

NurÍr passaao recêni:e arPresentanos afgúoas l-tstas sindica-Ls
que não tivêram depois dma continuidade. un aProveitamento correcto
dos elemêntos que deÉpertara$ .r a súa organl.zaiçao piÓpria.

Que os cafiaraclas resp<.rrsáv'rs arl rqueLn u,r. Iinila que edifr_
quc sólidas fracções sindicars, ,1ue dôeru estabjlrúrde e cÔntinuida
dê ào nosso trabàlhô sinilical eillre ats úalsas.

2- Â krta E(,F rrot trütlar]t.lo3 dctalFoda Gorrlnataeão Qple«tllvar § -píoF
t!üi$r&Tl.?.$pccrç!ão ao.r tF.lclor..

OuLro dos oJje.tlvor: fix.lüos JêIL t'ji.r),o cle ncEio e tarefa
Centlal êra tornar eilt lllios tso(la r contr.rtàÇãú col"-ctivd dos 35 Sin
dicatos pr].ncipais.

Grandes ensinanêntos pocteieioos retirat Ca garticrPação ac-
tiva do nosso núcleo do.4ateriaL H1éctrico, desdê a necessidaüe de
actuar denLro do sinclicêto, às AsserÍlDlel..rs üe ráôrica, do paPel oo
dêlegado sindical ã necêssi<1ae1e da proirag'rn.ia rros lcrcÀi5 de traba_
Iho ]j.gada ao desenrofar do prctêsso, da uni.iacre cla§ massâs ao cre§
cente isolarrento düs posl\óes rcvjsionistas, da apreseÍ)tação de
propostsas à tornada cta palavr:a nos Pfenários Sindicai§, toda essa rà
ca expeÍiência servirá para o avanço, !,.1ra a aprendizagen e Para a
preparação dos nossos quadros dirlgentes sind1cais e paÍâ o alarga-
mcnto da inf-Iuêneia da nossa polÍtica ú da nossa linna sindica].

Àssr.l,ne ta$Dêin grar,dc sigrlificado q.re a aIgúns nese§ (las ele!
Ções para o Sindrcato doi I'êrroviários oo Cêntro, a célu-la cia CP te
,li-r. o.itado mâos ã obra, oL-rs.rdo toinar a iniciátbira, oata_se coít o!,
revisionistas aplesentando aos 1e roviãrios üm PRÔJdCT0 DE ÀLTER.êçÃO
Dô ÀCORrlO COLUCTM Dl, 1'ttl\iJÀ1,HO,

Àinda relativo à Con'-ra_Lel10 prrticjpürno" úe ufila torma crganl
zada nos Plenários Aa Construçjo Llv1l qrrc oecrctou greve no sectol,
apxêsenlanoo aÍ oma propostai tivLmos unr i)apel activo na greve - oa
.4a-rconj pelo seu A(jl', p.rrtrc..,inos e.n r' Lrr,À(s 9.'rris uol lilctà-Iútgi-
cos, Texteis, Cor.rércio, QuÍ^ricos, segLrrcsi irifl.lcnciá0os oú dirigirnos
os ContraLos das Àgênci-as Je via,Jens e o ACT rlos fl,P ê dà tÀP; partl
cipámos denlro qas noss.r., forças na luta pclo ÀCT -dos CTI _ no coll-
Junto destes 2 meges ot)erou-se grilrrdes progressos e um novo Ímpeto
pelo trabalilo sindical percorre todas iis nós!ias Íi1eiras.

Realj,zou-5e o II ColecLivo de Activistas Si dÍcais que consl!
tuiu um salto na a!,licà.;ào da poiítÍca e dar oecisôes do Plano de A-
cção e revelou uma noÍa_i[obiiizaçáo pelo tÍ.r])a1ho nos sindicatos.
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tv A LUTA PEL/[ SÂLr,AGUAFDA I,A
ÂuToirolulra DAs colullss(,Es DE
TRABALHADORES. PRIITGIPALCqUI
BATE TRÂ!,ADO IÚÂS I(,(' (iRA]II -
DES FÁBRICÂS

A batalha das 100 granoes Íábr'icas será necessariamente uma
bdLaLnd pro-tongJdaí ncst.ea b0 Jj.is ! ÀlLor.i n.lo 5.' tL'nn.r consegsiqo
a-Lcançar os oois objeetivos fixaoos P.rlra ai 100 gr:and(:s fãbricas ê
êmpre;as - 1OO0 ade;ões e organizar Bnta célula, ur", núc1eo oo um a_
üerente ein cada uina.

Acentuou_se a consoir.raç ão oo Setrtor d'vall!düo, poúco§ pdssos
na maioria das ênpaesds e táoricas ollqL a noj.d frgaL;ão ê fraca, e
Dastantes oificuláade§ por entxar na Parte onde o par:LiÔo não reali
zou ainoa w0 trabalho entre os operários.

será necessário redobrar de esfosços, concentra! forças, realÀ
zâr Da.lancos oari vencê! as üiticuldaoes e o atraso, adoPLar meios e
*êtooos ná contacto e no traôalho ,le ligação, lnüis virado para as
queslões práticas e imeoíalas da fá5r:1ca.

t'â&.'L?J&tuo?"E. 8"EfS3-a3 ê or
À questão plincipal que ocupou um bonr núnei:o de céIulas de

bêse alas nossas fábricas foi o proDlerna dos BS'IÀTUTOS ôu de ELEI-
çõr:S para as comissões de 'lrabalhadores.

crr{ - PCP 898

PCTP 586 (35,9t)

. GUUP IO2

AuToi{ÁTICA - PCP 114 3

PS '153

PC'|P L27 \6 t2',4)

GRIS . PS 143

PCP 61

PCTP 60

oGr.4E - PCP 245

PS 60

PCTP 21

MARCONI - PS 327

'l?\P - PPD 202 0

PS 1345

PCf i1u5
PC!l-' 209 (4.4à)

B§ITJRSOÔF}' . PCP Ii2

DGT'I .

PCatP ô6 (43,4t)

PCTP ld3 (6ó,2ts)

PCP õ5

- PS 280

PCTP 106 (27,4t)

D),'-,ÕsrTos - venceu a Lista
(1e llren|ê Única

CATUdOURNAC

PCP 205

GDUP 164

PCTP 62

CAIX-1\ GBRÀI
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2- O risniltcado do alatrue à 3crrrana
dan -zlOH nor CoFt'cktf

Travir!am-se ainqa nas fáoricas e empresas lutas -i portantes,
sendo de realçar o sigaificado do ataque ãs 40 horas nos CTf e a
derrota terÊporária _infLigida aos trabalhadores cLos Colreios por to-
aia a contra-rêvoluçao conlulada des,-le o govcrno dilo social-lsta,aos
revisionistas e á ciirecçào slndical vendioa.

O dt.aq,le às 40 horas 6enranais nos CTa é parar o nosso Partioo
uma oeclaraçào de gL.êrra,-pors roi -o único qüc se bdLeu por essd .rei
vrnoicação ür classe operária e o único que a incluiu I1o seu Progra]

Ào aumentar a lolnada de Lraoalho nos Correios, a ourquêsi.a
ljrepara as conJiçõe; para ataêar cle seguioa as restantes eÍrrpresas e
fáortcas que con{.risLaram dj 4U hords, piss.r-r úe seguida âo .rLUlrento
dos traDalhaootes oo seetor de serviÇos, conro o CorÂércio, !'únôioná-
rios Públicos, Bancá.rÍos e seguxos, para en seguicra aunrenlar a jo!-
ndqa oe tràbalno .ros operárros.

Para .rdso.Lver a crise à ilra lÂaneira a burgLresia e os capit,a-
listas precisam de acumular capit.rl r i.ntenslfj-car a exploração, au-
rüenta! os ritmos Je trabalilo, dessa r0aneira não podelianr lolerar a
senÉna üaJ 40 r)oras.

O nosso Paitioo dcve explicar à c.Lasse operárra que ela deve
lutar, rêsistii, clelenr.ler a seroaíd das 40 hor:rs nos lugÀres onde foi
conquisi].rod, aLargdr a IuEê úos otvcrsos sccLores e nãc creixar-se
isolaf rruna erargrcgà o\t nu]í sector. Us trabalhúooles vão lutar, os
cornunistas o o sêu P.artÍ.io ucvcru cstaÍ à stra trente, os nosso ca&ala
('jlas nos C!"1'oeven pôr-se 1c.rrr.ça ür lula, isolrr J orrecção sinui-_
cal, vendida, cent.rar o alaque às,rrcdidas dnti-populares clo govelno,
saoer ligar a defesâ d,a; 40 [ora$ ao Acordo Colecrivo de lraba1ho.

l, A EXEÉ'ÊJE.SÁO DA (,FORTUNISTA
?ERES& É UrVrA VITóR|Â DA
OFEh!SE\'Â P(,LITIGÂ

A oportunisLa Teresa toi ocsroascarada no ctecurso dürna aguoâ
luta (le classes no periodo da Catrrpanba de Fundos do Povô para o Jor
na} oa Verdadc, aÍ e1"r revelou â 1.rz do dia a sua veruadeira face -
de capitlrLaciolri sta, dê liqu].craoola e segui(oid Iicl de todos os re
negaoos e traidores.

Ànarquisi-.1 c arrivista, nunca altero\r os sêus propôsitos cie
Írudar o Partido da classe ope::âria por oentror [rinanoo-lhe os a]i-
cêr'ces, travando Datdlhas para dlterar-lhe o estilo de trabal,ro re-
volucionárlô pxoletário por urn eÍitilo burguôs e reviÉiooista, as
concepçóes organizativas corlunasEas por concegções expontaneistas,o
materia-Lismo e urna ij"losotia oe luta pe-lo i.iealisl o e pela entrega
ao granalê capltal, a anáIise C1a situação concreta e urna táctj-ca de
Partido, pelo suoiectlvisno e peia àventura rad-ical, a luta ideolô-
gj-ca actrva pelê paz podre e pelo deixa-anúar.



mas§a§,
ritlca,
trannc)
cargos

rncapaz dê resistir por nais têmpo â pressão da silúaçáo oas
à inlluência histórica do Congressô, à força <ra ofensiva po-
a oportunísla Teresa teve que se revelar como nn elenento e§

ãs nossas fileiras, nelas se tendo infiltrado Pala usurPar
do pro!etàri roo rcvolucioni.r io.

o Comlté RegioLa1 analisôu o iLenerálio êêsta raciical burguê-
sa, a sua rniserável cobdrdia, a sua sai,la peià porla baixa, a Luta
que quis Lravar ltrorfi o Parliilo e oecldj-ú expulsá-la pala semPre oag
nossas fileil:as. ''

r,I ATI FI]IIAN-C. AS DA I{EGTAO
F ll:Vlj RE I RO

ouoTÀs - 5d.400$00 DgSPESÀ5

saláxios de Prof issionais
'Iipografia Regio[a1
conservação e oblas
T ransporÉes
.qaeerials
Aparelho l,egal

- 63.500 $00

- r, .100$00
- 2.569§70
- 1.340$00
- 2.231$30

- 7.500í00

MÀRCO

QUOTÀ§ - r07.357$s0

83.247+00

ousPEsÀs

saláriôs de Profissionais - 73.000$00

Comissãa Central de Fundo§- Iô.000f00
fipografia fiegiora1 - 10.879$00

Conselvação e Oblas - I'837S70
ddteriaj,s - 2.155S70

TraÍrsportes - 80 0|00
Aparel-ho Legal - 3,000$00
llaterial de uscritóÍio - 520$00

ivlaleriai s - 9 51$0 0

1r1,143$40


