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Ào apresentar o Rêlatório da activldade polÍtica ê ile oxganlza-
ção da Orqanizaçáo Regional de Lisboa, quero endereça! em none do Conri

té Rêglona1 ê êm meu próprlo nome uma fratelna e calorosa sâualação Co-
lnunlsta ao Camalada Arnaldo Matos, Secretárío-ceraI do nogso partÍdo
que nulto nos honra cotn a sua pãrticipâÇão nos nossos trabalhos e que
ten dado una atênção especial ás nossas dificuldades ê que contrlbuiu
para o nosso avanço com a participação em três lnportêntes Rêuniões da
viila dâ nossa Região, nestes 120 dias que váo do Congrêsso á nossa Con-
ferôncla.

Segruidahente, uma saudação comunista ao Cornieé pernanentê e aos
Íne[rblos do conité Centlal que é para nôs um grande estÍrnu1o e ufla gran
de responsab.i Iidadê.

Saudar os nossos convj.dados ê as delegações que se
várlos lecantos da nossa pátria para estêxem prêsêntes nos
balhos, fortalecendo a fêrrêa unidade combatlva de todo ô
do Comunista -

Saudar calorosamênte a nossa deLegação da Juventudê conuni-sta
da Federagão dos Estudantes ,Ir4arxistas-Leninistas , herdeilos do legadohe
rolco dos bolehevlques Rlbeiro Santos e Àlexandrino de Sousa.

Saudar a nossa delegação dos Sindicatos que testênunhain o poale-
roso lmpulso da Ofensiva nêsse Sector da nossa actividade partidária.

alea1ocaran de
nossos tra-
llôsào Partl
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Saudâr também com granale ca1or, os delegados vlndos das grandes

fábricas e Enpresas que representam a nossa glorlosa e conbativa clas-
se operárla.

saudar ainda,
§aram pôr-se de Pé e

Saudar lgualhente os

e vaso§ de giuerra.,
tr

sâudar os camaradas da organizaÇão do Partido no comérciora Ínais

jovem organizáção éla nossa Região e que obtêve uma das j-mportan!ês e du

radoiras vitórias, saudar a organização dos Bancãrios,da funçãô Püb1i-
ca, Ivlarinha Mexcante, prêvídêncià, Construçào C1vj.1, Sêguros, Escritó-
rLos, Professoles, llotelaria, Trabalhadores da Infornação e Saúde.

FinaÍmênte, aaudar calorosamente a nossa viva e cornbativa dele_
gação das vllas,aldeia6,bairLos ê frêguesias alo nosso Distrlto.

a delegação das nossas camaradas mulhetês que ou-
narchar á colquiÊta da metadê do céu.

nossos delegados vindos das bases .quarbis
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Í. PREPÀR4R O NOEEO EXERCITO
PROLETÀRIO PÀRÂ OS CO[\4B.âTES
FUTUROE

À nossa Confêrêocia não ê um "conviLê à reflêxão", um "agraalà
ve1 fim de sêmanar' ou uma merê "Rêunião de Ouadros" Íoas 1.üna batalha
poLÍtica, a preparação das atmas, alos honens e das tropas, pala du-
ros, complexos e pxolongados combatês entrê as duas clasBes.

^ 
fi044a, conielLôncia tedtizq-Áe pa,Ld a puzLlLo" e não pana d paz,

nurn momento etu que una nova crise económica, social e polÍtica abala
os alicerces da sociêdade portuguêsa - em que un vigoro6o vento opg

rário eoÍnrrosto Dêla nâta do proletariado industrial moale:rno - o sêc

tor ila Ínetalurgia ê íoêtalo-mecânica * descêram aos milharês à lua
contrâ o pacto social da miséria e demarcando-sê dâs dir,ecçõeÊ EÍnd1
cais vêndidas e os êstualantes clô ênsino supêrior ptosseguem na sua

Luta contra a repressão nas êscofas e contra as reformas burgiuesas.

A nossa confêrência dêve ser uma alavanca para f,lzer avançar
ô hovinênto das Ínassas, par:a dai uma forr0a aos pxotestos expontâneoq
para organizar ê rêsistencla dos noradores pÕbres contra a§ alesocupê

ções; para inpor os coatxatos êôlectivos contrê as portalrias dos pa-
trõês e dos vendidos; para opôr-se ao rêgrêsso dos patrõ,:s e avançar
nas nacionalizâções, no controlo operário, no desnasca:ramênto ala

traj.ção revisionista ê nê âplicação da dêmôcracla operárla, impondo

de imediato e1elções para as comissões de trabêfhadorês; .Jara lêvan -
tar-sê em luta pelo pão e côntra os despêdtnentôs nassiv,lsi para unlr
as mÍlhares dê lrul-heres trabalhadoras contra â vlda cara, os açam-

bârcamêntos e o cabaz da fome, ên suma, a not,sa Con|etãtlLa. deve cog

tiÍ!\itL utla. bdndeilLa capaz do anit nd notÁt Regíão íttdo a ínen^o c-Lu'

ddl de !.ul:al opelâLíd^ e poputarLz^ e \azez avanc.att a Revctuçã"tt.



4

Â nossa Conferência ileve dâr uma lesposta ê tonar poslção eon
Lla aquelês quê pregam a capitulação, o entrêguisno ê o abandono da
classe operárla, consialeranalo assim qüe as lutas êstão dêcldldâs, o
iflimlgo de classe têm mais foxça ê a Revoluçâo está perdidê e esnaga
da,

Ào reallzarmos a nossa Cônfexência sabÍamos que ê1a era con _

tra a-lguém - que e1a Éeria contra urna classe, contra o revislonlsno
ê contra a lidha negla antl-par:tldo, eontra êquêIes que advogam que
estamos em tempo de paz, contra aqueles quê dêfenilem que estânos nuÍl
nomêdto de retirêd.a e eonLra aquêles quê praticam o êbandono da di-
recção da classe operária e ata revohtção. 

- 
po! outro l.ado, a nos6a

Conferência de Malo da Organlzação Re91ona1 de Llsboa é pêla ofensi-
va, pela edlficação, pela aolicâção da 1lnha g.eràL revôlucLoíária do
partido, pelo êxtto dô plano Ànua1 da Rêgião. pêlo avanÇo ata Revolu_
ção e pela direcção da nossa cornbativa clasEê operária,

É con e,ttet objQ.cÍivol ou c(tntna, e^te' obieel:Lvoó que os nos-
sos delêgadôs terão nestês dois dias dê intenso trabalho tomar posl-
ção, escolhêr o caninho e ter pêrLido, de tal escolhar dêpênde o êxi
to e â vitóriâ, o fracassô ou a derrota da nossa Conferência.

2. EAZÉR O B.âL.âNçO E pREE?/tR CONT.IE

A no,tla Con[etõncia Q.xigiu utta. 
^6nld e ccÍi\)a ptepaneçã"o, os

nossos cêrca dê 600 delegados fotain eleÍtos dêsde g dê Maio a 26 de
Mai.o através de g.rande debatê e vivas discussõês nas 260 cêlulas dê
basê de fábriea, eilprêsa, oficina, local de trabalho, bancos, sêqu -
ros, mlnj-§térios, Iojas e estabelecimentos alo comére1o, caixas. esco
l-as, quarteis e bases de ftarlnha, freguesias e nas 50 fracções alos
slndiêatos nacionais, regionais ê distritals, reuniõe§-ba1anço que
eln todos os recantos do distrito reuniram 2,000 quadros, sirnpatizan-
tes, activistas e aalerêntes num inpetuoso movlmeirto ale nassa dê pre_
paraçãô da Conferência Regiional que atesta a vlgoI:ôsa influencia do
Congresso de Dezembro, da ofensiva êm curso e da vitalÍdade e j.nln -
terrupto desenvolvinenLo alas oossas fileiras partidârias.

É^Áe Lrplo txovinznto no"t c6!ú_a.t d,e bate loi am iwpotttante ô_-

xi.to porquanto alguns responsáveis queriam reduzir a anpla democra-
cla sob dirêcção cêntralizada que deve existir no nosso partido pro-
Iêtário, esvaziâr de conteúdo o êsti10 rêvolucionár1o proletátlo da
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crÍlica ê auto-crÍtica para poderêm impor assin os sêus critêrlos !e
vi§lonlÉtas baseados não na prestação de eontas, mas nas anlzaales

peEsoals; não no balanço criterioso da activÍdade de êada quadro co

nunista mas nos cargos que caala um ocupai não nurn amblente democrâtl
co de vlgllaocia proletária e alê rêsponsabllidade de partido, nas dê

nomeações e decisões burocrátlcas.

A pte.tl:ação de eontat a o balqvlço d.a dctividqde de eada qud-

d,to, honen ou nulher coÍlunl.stâs, cada cêlular ou cada conitê é um ag

to sêxlo ale enorme sigrificado para a viala de cada organismo do Pa!-
tldo Comunista, à dev" ser assentê en sãos critérios e sólido§ prin-
cipios polÍticos grlê caala delegado é nandatado da sua célula dê basê

contribuindo dessa forma para a purificação cootÍnua das nos§as fl-
lêiras, para ô fortalecimento da unldade ldeol6gtca e Para o rêforço
da unidadê ale vontaalê e unidade de acção coÍnbâtivas.

Fazêr o balanço de 5 mêses de actlvldade nos doÍnÍnios polÍti-
co, ldeoLógico e de organlzação depois alo Congresso da Fundação do

P.c.T.P. é verificar da apl1cação da 11nhâ gêral revoluciônália, das

dlrectivas, decisões e oriêntações dô I Plenun do comité centtal -
da Caopanha alê fundos alo povo pêra o Jornal da Verdade e da ap1lca -
ção daÊ Íeses sobre a lmprensa do Partidoi alo movlmenlô operário e

§indtcal, da carÂpaôha polÍtica pela solução operárIa para a crlsêi do

19 de Maio VerrRelho de luta contra o 19 de Maio amarelo da concilia -
ção; da batâlha da adesão ao Partido Comunlsta e das i:arefas do cres-
clnento, selecção e consol.idação alas nossas org,anizações.

3. EEGUIR O METODO CIENTIFICq
DTÂLÉCTICO E MâTERIALISTÂ 

.

DE OUE A REALIDÃDE SE
DIYIDE EM DOIS AEPECTOS

Ao o.nl,LiÁo,jL o noááo ttLa.baLho devenoà coLocdr"-no^ nuo@ po^)-'

ção de eLtate e do tneàrno tefipa vzr. od doi.t d.tpectot dq no^ôd tctivi'
dade e ser capêz de tonar postção sobre as vltóries e as derlotês, os

avanços ê os recuos, os aspectos positlvos ê os aspectos negativos I

o nosso carnpô e o campo de lnimigo, a natureza da5 nossas dificulda-
ales e o carácLer das dificuldades da burguesia e dos seus partidos ,

a ofênsiva poLÍtlca ê a contra-corrente, a edificação dum forte e co

eso Partido Comunista ê as manifestações do capitulacionismo e liqui
alâcionismo nas nôssas fileiras.
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Sobre este impoatânte âssunto escreveu o canalaala Maô Tsétung:

. "q únilo,tetlal,ido.d-e aisnil.Led pen'o.tl e$ telLto.t at'
tolutas, qu?1 dízQ,\, anLaLa'L o3 ptobtenas dz nã
aei1a. .QtaÁírica, qudí|do LQ ttLata d.c aptociat õ
Íoa6o thabalho,, atttová-to iútei\dttente art negâ-
-Lo en bloco e a-gí,1 de tuodo anita":tenal. No en-
tdnto, oÃ que con6Lde"/Larn o.r pLobledLÂ detae no.
do não rào poucoS deíLt\r do na!áo Pa\tido e áào'ÀuLtot loaa dete. 4ptovat tudo â vet aponat oJ
Loavo,LeÁ e nAo a-Ã .iíticot. P\Ltende.t aue t:ado
va-i ben no noô60 ttLdbaLho nã.o conneapoid,e à tea.
(-ídad e, Con eleíto, na,n Íudo no.j.chd eono te del
beja, aindd hA d.ateitoá e e1106. Mat dizett que
tud.o and.a. fiaL ternbím não con,teapond.e qoà 4dctoÍ,
Tortna-Áe po,LtdnÍa iece^ÁA)Lio lazett ana. ülã.LLôe."

Nós entendenos guê ao prestat contas da actividade da Reglão
de Llsboa nêstês 5 neses que o Balanço do nosso trabal-ho ê positÍvo,
quê sê atingiram lmportantes objectivos do Plano Alual, que se afcan
çaraÍ! ineqávets v1tórias êm vários domÍnlos e q17e d caàíefiíe tínci-
pa"l e Íto.i-o r.ííâ)Lia ô. a conn.eníe do CongtLeááo, da edi{ic.ação d.o ?d.tLti-
do a. da o\en.tíva Pol-iÍ.ica.

üIII
a ot§u§t§üva IIID Pau]1IIIuxD
l§ A IIA\UUA DA§ mÂ§§Â§ A

[§]E IPII]üNOIIIPAII4
6a

§IÂ LI}IEGüAO iUE lI4ü§lB(DÂ

O que caracterlzou a luta de mâssâs na Região de Lisboa dê Ja
nelro a ldaio é a comprovação alas teses alo Congresso acêrca da situa-
ção potitica, alo aprofuídanento ala crise e da deter:minaÇâo e resis-
tencia alos trabaLhadores e da classe operária de lutar, de conselvar
as suas conquistas políticas. econônicas e sociais e ale fazer avan-
Çar ê Revolução portuguesa.

tma larga frente dê luta ênvolvenaio quase
granalês empresas pôs em nôvlnêntê dezenas de

tários e outrôs trabalhadôres em coÍnbates contra

â tôtâ liilade das

nilha.es de prole-
o aumento da jo!nâ-
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da de trabalho e pêla defesa das 40 horas, contra as desintervençõeg,
a entrega das fábricas aos capitalistas e pela apllcação alo controlo
ope!árío ê nacionalização das enpresâs imperlaListas, cootra os ales-

pedlnentos. pela tulposição dê ê1êiçõês para as cotnissões de Trabalha
ilores: Combates que uniram e fortaleceram a classe, ênraizaram a nos

sa dlrecção, a nossa polÍtiêa e a nossa táctl.ca em vastos sêctores
do trabâ1ho, que alesmascararam e isolarôm o revislonislllo e o oportu-
nlsmo, coÍnbates que recorreram â greve6, ocupaÇões, pardltzações, ma

nifestaqôês ale rua. grandes plenários de inassas, lntervênção das po-
lÍclas do capital, suEpênsões e prisõês de trabaLhadores.

Estâ excelente situação têm uma ligação intima ao papel quê o
congresso representou para a vanguarala ala classe opêrária, para os

elenêntos avançaalos e para os sêm-partido, quê começam a ver o papel
caala vez mais lnf1uênte e deci6ivo alo nosso j ovetÂ Paltido Comunlsta e

a viLóÍlâ da llnha geral rêvolucionária proletária sobrê a linha bur
guesa xevi sion.lsta.

Éstes 5 mêses dê luta atesLâm o papel da classe operária como

força principal e dirigente dê Revoluçâo pôrtuguesa e que a ofensÍva
polÍtlca está inti.namente itgada ao papêl crescente quê a classe opê

. rárl-a tem na êdiflcação do sêu PartLdo Comunista.

í. JT DEFESÃ Dâ SEMANA DÂS 4OH

Nestes 3 anos após o 25 dê Àbrll, os trabal"hadores dôs CTT su

blran três vezes ao palco da luta opêrárla levoluclonária ê aÍ deseE
pe[haran un papel avançailo e de grande destaque para a evolução do

fiovlmento dê toda a classe.

No vlgoroso movimento grevista de Maio de 1974, os homêns e

nulhêrês dos Correlos travaram uma corajoLa grevê quê têve contla ela
a §ânhê de todos os rêaccionários e que obrigou os capitães áe Àbri1
poucos dias depol.s do seu 9o1pe de estado a aneaçarem pela prlneila
vêz con a lntêrvenção das baionelra6 contla ôs grevistas. O balanço
dêsta dula ressaca foi ê*tÍemarnênte posillvo para a revolução e para

o nos§o lilovlmento e de grandes eonsequenclas para a burguesia que vg
ria tanbém por vla dessa greve cair o governo dê PalRa Carlos e os

levisionístas do PCP nâô mai.s tivêran influêncla signlflcativa entrê
os nâls dê 10.000 trabalhadoles dos CTT na capital.
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Ern Janeiro de 19?6, tneDos dê dois meses dêpois do golpê socl-

a1-fasci6ta de 25 dê Novembro e das alterações que sobrevieram para
a luta de classes, os CTT êrglleram-se em luta por uma ielvlndlcação
central do proglana ala actual etapa da Revolução portuguesa - a sê-
nana das 40 horas - passando de inediato â aplicá-1a e encertanclo
as eslaçõês dê serviço âo sábado - este 9o1pe cêrteiro viria a cons
tituir o iniclo da viragêm e arrastar parâ a luta na semana seguln-
te os 8.000 trabalhadores dos Telefones quê passariam iguaLmente à
prátiea a ltção exenplar alos seus lrmàos dos eorreios, desencâdeando
um novlmênto de unifÍcação quê lntegrou a Petroquinlca, a Sapec, a
ÍÀP. os Nltratos, a Soda Põvoa e un conjunto ale outras emprêsas que
desceram à rua no dla 2L de Janeiro.

Dê novo en l,larÇo ilêste
de Julho de 74 e pêIa terceirã
terrelro travar um co8batê quê
das suas prlncipais conquistas

ano, 21 meses deoois da gleve nacional
vê2, os trabalhadores dos CTT forarn a
ênvolvia toda a classe operárla ê uma

- a sênana das 40 horas.

Conjugando a sua acção antl-operár1a o partido dito socialis-
ta instalado na dlrecção sindlcal dô s.N.f .C.T. e no governo desfere
um atâque conhxa os trabalhadores que aottteça por ter uma resposta flr
ne, mas que acabaria pol: teni-nar numa detrota tempôráiia para os Cor
reios e para a classe operária portuguêsa.

Num monento en que a crlse econdsica se aprofund.a, a burgue-
s1a não pode aceitar a sêmanâ das 40 holas porque e1a se êntagoniza
com os setls intentos ale sossegar o impêriallsho, de acumular capital
de intensificàr a exploração e os ritmos de trabalhô, e nesse senti*
do, o ataquê ãs 40 horas é uma declaração de guerra aos opetários.

Ao atacar as 40 horas nos CTT, os capiiallgtas lnLentan crlar
ae condições para passar dê irnedialo ao restantê sêctor industrLal
que atravês de duras lutas alcançôu essa vLtória, depois aumenta! o
tempo de tr:abalho dôs êmp!êgados dos sectores dê serviços, cono o já
tentou com o comêrc1o, corn os bancários,.os funcionários públ1cos, pa
ra êm sêguÍala aumêntar a jornada dê trabalho para 48 ou 50 horas, se
manai-s, sempre en nqme alos trabalhadores, ala crise e da rêconstrução
ala êconomla,

O que é que aprendeúos com a luta pela imposlção ê pela perca
temporárla ala senana das 40 horas nos Correlos?

Àprendêmos que nênhuna conquislã da classe operária pode sêr
rôantida, conservêala e defendida sem quê sê instaure um novo poAêr dc6

operárlos e câmponeses,
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Àprenalemôs que a luta pelas 40 hôras senânais teve no rêvi§1o
nlsmo o prlnclpal obstácu1o à sua aplicação ê que enbora sentlda pê

1os operários não se transformou num conquista de toda a classê.

Àprenalelios que a derrota ternporária dos CTT não êstá decldida
e que §ê deve al-argar â frênte da luta a LÔdas as restantes efipÍê-
sês e sêetores anêaçados nos seus horários e mobilizal Lodos os tra_
balhadores contra o aunenio ala jornada de trabalho.

Àprêndemos flnalmente. que os trabalhadoÍês ileven preparar-se
ê os conunlstas dêvem sabê-lo, da clureza dos futuros cornbates de c1€6

se; ala nêeessialade aluma direcção cornunista flrmê, da unidade de to-
dos os trabalhadores, do controle dos orgãos da luta ê de não ceder
a nenhuma espêciê dê ameaças, de multas,de represá1ias, ale chantarrê-
gens ou ale campanhas dê opinião pública. essas são condições para a

resistêncla e para a vltória.
Da tribuna alêsta Conferência será justo sauilar a cornbativida-

de quê deram mostras nestes I anos os trabalhadores dos CTT com os

conunistas à cabeça, se ousareú lutar, persLst.ir na 11nha gera1,
apoiarem-se na naioria obterão por cerlo novas vltôrias e o j-niml.go

colecionará novas e profundas alerrotas.

2, A LIJTA COMTR.â OE DESPEDIMENTOE
M.âESÍVOg

Resôlver a crise à manêira ala burguesia fiplica mandar para o

desêmprêgo nilharês e nllhàres de opeÍár:ios, 1ançando na mlsêria, na

doenÇa e na fome novas centênas de milharês de familias do povo t!a-
bâlhaalor -

Resolvêr a crise ã maneira alos opexárl-os implica Ítedi.das con-
tra a butguesia, êxplopralar o capital estrangelro, avançar con o con

trolo operârio, trabalho obrigatório paÍa todos e abolição dos dêspe

alimentÕs.

€ de lLane combate à p,Llmeina aoL*ção e de dQ.deáa ín Ld&ÁLgefi

lQ. da 
^sgund.a. 

que o noÁÁo P1.Ll:ido te,r, .teguído neatet cínLo fieteá e

quê teve o seu ponto alto na coràjosa lutà que os trabalhadorês ala

Marriot travaram contla os impêiiàIistas, contra os despedlmentog

contra a dirêcçãô vêndlda do SindlcaLo da Hotelaria, contra o Mlnl§-
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têr1o dlto do Trabalho e as suas lels anti-operárias. contra a Lnter
venção dos ehallÉtês da cNR para retira! à força os trabalhadores do
geu local dê trabalho ê de proceder a un sem nümero dê prisões dos
que se the opunhan.

Em pl-enárlo real.izado no dia 19 de Abrl1 foi decldido segul!
o caminho antes apontado pelo nosso Partidor aprovaralo uma proposta
dos delegados sl.ndtcals ê quê o sindicato tevê dê apoiar. êm quê se
propunham parallsações num total de seis horas por dia e que sê apLi
cava durante os 6 dias segulntes contra ô despedimêoto de 37 traba-
thadores da Marrlot.

Esta resposta firme levou à intervenção pôr aluas vezes da GNR

na Enpresa. à prtsão de 14 trabâlhadores quê foram julgaalos no trlbu
nal de po].Íc1a ê condenailos a 15 dlas de prtsão e dois ànos dê pêna
suspensa.

Ao introduzlr na dl§êussão da Confêrência o easo e a luta
Marriot é porque êla concentra aspectôs exênplares alo processo quê
irá seguir em nuLtas outras fábricas ê empresas.

Em sltuação mals grave ainda se êncontla a Facê1 qorn üma lL6ta
de 200 operárlos e operárias lançados para ô despedlmento pê1o lmpe -
rialisÍro ê ldentica sltuação paira na lt!-seml condutores.

Oue orlentações s.e poden retirar da Luta da Marriot?

en pLínei,Lo Luga,t, A tmportancia da luta contra os alêpêdlmentos e o
desenprego exige do nosso Partidô uma di.recção flrme e formas de org'ê
nlzação aproprladas põra mobilizar esse sectot quê ascênde a mêio rti-
thão de prolêLárlos.

en aegund-o tugQ,t, Às eÚprêsas en luta contra o despedimento aleven co-
neçar por un-ir-se na bâse do sêctor de activldade (por exemplo 1ndús-
tria Electrónica), LÍgar-se depols ãs fábrlcas próximas ( no caso da
Facel às fábri.cas do Concê1ho de Cascais) e ãs populações que lodelaln
(no caso da Facel à freguesia dê Àlcabtdeche) e, por fim mobilizar to
da a classê e toalo o povo.

efi terLce-itLo Lug L, Na luta contrâ os despedtmentos deve-se têr como

alvo o Governo, responsablli zá-lo e aLacá-lo pelas 1e1s antl-operárlas
que sancionaran os depêdlmentos nassivos e.no caso das êmprêsas inpe-
rlalistas, mob11lzar os trabalhaalores pâra a luta pela naclonatlzação
sem lndemnlzação sob controlo operário, contra a sabotagem e ã inge-
rêncla estxangêira e pela rndepêndêncla Naclonâl.

da
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etu qua,rLto l-ugalL,Acluar dê dêntro dos orgãos ala clâsse - sindl,cato
coml-ssão de dê1egâdos sindicais, comissão de trabalhadorês - tentar
ganhar a maiori.a Dara as nossas poslções dê 1uta, isolar ê alesnasca-
lar no dêcurso ala 1utâ a tralçâo tevisionista, o pacto social ê as dl
rêcçôes slndlcais yendidas. Ouanilo essês orgãos estão abêrtâmente coll
tra a luta e não há pêÍspecLivas de seÍvlrern os trabalhadôres rdeve-sê
pâssar a ataeá-Ios e crlar com as úassas. coni.ssões contra os dêspeili
nentos, êornissõês alê lutâ que alevem acentar nos elemêítos rnais conba-
t.lvos e consclêntês e tômar em mãos a dlrecção da 1uta, êssa é a nedi
iIà a toftar no caso da oxganl zação, nob11i zação e direcção dos 200 opê-
rárIos e operárias da lista. de dêspedimêntos da Facel

em quinto Zuga4, RêBlstir activamente à intervenção dês poIÍcias, ocu
par os locals de trabalho, oÍganizar piguêtês, mobolizaÍ o povo e fa-
ze! una propaganala ldtensa do Controlo Operárlo cono solução inedlata
contra o desemprêgo ê os dêspedinentos.

A nossa conferência aleve dar a todas as Dossas organizações e

comités uma bandêLra de luta - a band.eina, de lu.te eant\a aá deápedí-
nLnto4 ttlc^6ivoá e o de.tenptLego, palo pAo, peLo tndbo.Lho obi"igo"tõ)Lio
po./Lo" íod.oô e pelo cotlt.tLol-o opa)LíLio da pttod"uçã0, d"a d.ittrtibuLção e d.o

conÁultto.

3. AE DESTNTERVENçOES E Jr TR.ârÇAO
REVISIONIET.ê,

Nestes cinco nese9, o problemà das enpresas intervênêiônadas
mobllizou uma parte irnportantê dos operárlos da Região de Í,isboa, en
parti-cular, o sector da contrução civil quê constiLuÍ o suporte prin-
Çipa1 das 300 enpresas nêsta sl-tuação, que el1globan en 20 êmpresas
20.000 operálios dos 60.000 alas lntervencionaalas en todo o pais.

t'tos ültlmos neses, âssistiu-sê
alista à êntrega ale 4 grandes êrpresas
truções Téentcas (3,OOO trabalhadores)
a ,r. Pimenta (2.500 trabalhadores) e a

pela parte do governo dito soci
ao capital prlvado - as Colrs-
a cúÉRrN (I.5oo trabalhadores )

LUSÀ],IrE 1.000 trabalhadores ).

Nestas emprêsas a nossa politica ê a llossa táctlca têm sldo e
dêve continuar a ser a de estar contra o legresso dos capitalistas que
dêlapldalam os bens das enpresas, que sâbotaram a produção ê a êcono-
Ilria e rêsponsabllizar o PCP pelo regresso dôs patrões. pela divisão
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dos trabalhadores e exigir nôvâs eleiÇões para as Comissões dê Traba-
Lhadorês desalojandô as .liques soclal-fascistas e defendendo a apli-
cação imediatâ da naciodalização ê dc ControLo Operáiio,

Na IÍ Reunião das 100 girandês tábricas e êmpresas da Região de
Llsboa en 23 dê Abril, foi âprovado urna iiiportante resolução que deve
ger o lumo a segfuir nêstâ frente de luta na 4ossa reqião.

lq - F\izat' que a_tç!:a Co5 tjdbqIhad.o1e4 dd.ó e:apne-
5a,a iltt?7úenciata,do,\ c pallo í4r?gnant? índi\4ocídvel d0.
Lutd de lodoó oÁ tttd.6a-Lhada neá potltuquateó en clelead. do
Pãc, da Lihettd.o.tíe, do. Oenoera.cia, a. da Ínlte,pendôneía Na
cLonat- e Felo aednça tio- Revotução z da Í.uta política pi
!o podot;

2q - Éfi1 eonterluêneia denunc.i-a cL pontct d?, \i.Lóic do
,Levi.ricniáno e da opalLl:urli.'ria que per'Ltende duíot1ot iz1,)L e
Aepatt1,4 .t l-'Jtd ge\.s.L daL lhd.bttlhcldo/Le^ dd .Lutd da.A er ola.
átL^ inter-v enci aíatla.: , nt, i.nÍuíto dQ i.LoÍA-Loô e {rtagn'e.i
td,tL e de^olLtícula.n aÁ \or-edl do" Revol-ução;

iç * Oenú.kciam « tA.tic6. te-gtida po,l-ot capi-Íali-,!ta^
Q psto Cov8.1no dc,t , api t6t 151aó fa 5enrida dc caÍrbatQ4(t deó?nvo(vitúLn to da Rcur,{ução o.ue con.5ió.te. en a"band.atart
u4 cei?,u t"i,rol,t de ec,^t.t ja\, ódb. f4. a prtoduçrio, Cetca-
Wtn( izo-tas o, aon,gar \,:idn\ do5 eh,p1erd5 rtan,slp\iúdo-
a5 d!\íJnadarrctlo Dald o pl ftcp.l.i!u o li4 da CIia:. dna
5ítuaCãa dc ao.Ld.i'-acàc ,,:rotttolã,Ltt d.d .,';5, ec. 'órrcaz irlctLtíh, nú p)LoLeía,iia.dD a lal6a ideia, da sua. p'tetento.
incapacidada de t0rt1r vn nàas a d.tecçrio d? toda a oca-
aoqia ,lq naÍt p ,t:a- q!5í^ a uloía de quc c pallào í
tnd-a5pen6dv\.t e qu! d c\lr(olacdo Ln?vi tavel;

4l - OQ unc Lan a f1d,i çào do6 ie,)i \ ia,l.L6tcr! que lo'aah a5 ptiqcLpais uLto;\r5 da noielia(izaçãc d.ita "tã,
tjca boicotdnd.i) o rtt 5onv,lIi,1? ta da Revo(ucãa pela. pú:
litíca de dpoio ao "_opíra(i5ta4 attovô.t do patricLpaçào
t,06 aateir.as ptor/j;"i J. d J./lrrtaíriicàr do contLalo
opQ\a1tt pe(o eo tlato 5úc;a(-larcL^ta 4o proTur;o nOot
enp)Leáa.L na LntulÍo d,e c(thtítui\ a 6asc ecttnônicd do.6uo.
d it ad.u.\. a ;

59 - €. no quq Lo dc eahtiato ope,tã,tít,cctna.inÁÍ,Lurúe.n
to d.e nobilíza"çãa e dp. ctt,gan.Lzaçãg da .,Lct,áLe opell1.)Líapdld e?va1 a R.vc(uçào atí ao 1,n. eu( éQ o,.cottt\a a 5a
tuçãa po(itic0 c(11?, t4- o opo" ã\ dàsirtotvea<ões;

_ _ 6q - Cotrdenan c opõo-sa à po Lí.ti.ca do çaverLno |acia.tíata dat _d?5inte"vc,cõ.- i ztig inr:ío a 'laciono?iração daí
efiphe^4A ínl:ettv en cio n adaô , úni.c 0. zxceytçtLo pd,La õ"4 ItQ,qrLenaô enp4z5a6 que hajan \ida ab0ítdonadas fQ(ôs pctturttaT
p1.tloe6 en ncáuttddt d6 pa(7t;ca {, trú1.(óto p",tssiguida
pQta P"C"? c óeuó 4-qcj,rte j i
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79 - Con^id-enou qoe a !útd. cont\a aó de6interLvQ-v+õe6
e coLt,Lq a líeetLe^Lo do^ pdttLõeÁ tettâ de a,t sznta)L hc| c@[
iiitLção e^ iáda e*p,reto de conirbõea de taq.bdlhdrlo neí'
oue óeiL autênÍLcoa otqdot da 

^uo" 
vontqde de claade pz'

io quz'o PdrLtido ts\A qíe co neentLart 8^ÁonçoÁ paLa e.^cdL
taçà,t do Leio da| coniÀaõet de Lo.bethad'o)Lea er.i^tentuT
o^' e.LeínenÍo^ apo)Ltuniál:da e La.Ld.otLe^ LuÁcltdndo novLÁ
e!-eiçõeó Liv,te| e deroe,râtLcaa na bo.ae. de lióLo.à quecon
ôitz.tr o, unid"ade d.a ,ro.áàd- doÁ tlLabclha.d.o)LeL i

89 - Oenunclatt o LLctlLto'nLo.do da6 zrnp-4eÁ q^ intztlvLn
cíofiedaÁ actuaLfienle exíAtente cono ohgao b utLo c)La.t't-c1
contho!6do petoó hevi tioni5l,á e de-cidiu enptoendzt et'
jottçot patta atfiedll o 

'ectLetd,Liedo 
exi|tentz, ou de vi'L

á et-eger, autLo en eontonâneía con 0A LnteheaáeÁ dob t'La
bo.Lhdd.o).e^;

99 - Reconend,at ao ?dllÍido a convocaq-ão utLgenÍe de
una Leunião de todot o.a níliÍanÍe' e todoL o^ áLnpa '
tLzdnteá do Pat tido neÁ empr'eáa^ intLrLv S.tlcio nd'd.a^ a. ÁLn
de que aeja el,s.Lto ufii 

^ectLeto.tLiado 
do Pd.itido, pa'Ld e6a0"L

efip\eAo.s Q áe po\\d p1o6áQtuL7 una potítico íntca e uni

.fíeada.;
109 * Sett.i-citatt ur| fftaío,L apoio e un apoio fiaL5 dLLec

to do ?datido ãa cãl.tÍaa dd6 e.np\eáa\ ínte4venc Loiodaô-
oon (o,Ln\, a ouz aeian enco\tladda a te pa d6 \aeucoeà'pLllic.-á que' natetiat izo.nt collectanenle -o" iuôta pttli tica
do Pd,Ltido e oue oottíbilíten d eÁta.ô cQlutao'5 hdnÍeieÍt
áenp'Le o. Lníc)ati-vd potitíea na ptâtiaa de Luta

4. AS ELEIÇOES PARA AS C.T.s
E O COI\ÍTROLO OPERARIO

Un movimento de eleição para as CTs tem vindo a const-ituir tutla

poderosa batalha potÍtica entrê os cônunistas e os revj-sionistas em a}
gunas das principals grandes empresas da Região, Permitindo uma arÂpla

propaganda da solução operária parê a cxise ê ala necessidade da aPl"icg

ção da polÍtica do conttolo operário e atesLanalo uÍr significativo ê

cresêênte apoLo eltre os operários e outros trâbalhadoles das 13 emPre

sas onile apresentamos listas de frente única ou proglamas autônomos

TÀI' (4,4T), COMPÀNBTÀ DE ÍRÀNSPORTES MÀRÍTIMOS 136 I9ZI I AUTOMÁTICA

EÍ,ÉCTRTCA (6,28); GRrS TMPRESSORES 122,7*) ' 
OGME (6,43) iMÀRCONT (8.1*);

B§ISDORF (43,4t) ; DCTT (68,2*) , CÀI4BoURNAC (2'7,4*)'t CAIXA GERÀL DE DE-

PósrTo§ ( vênceu a llsta de frênte ún1ca), EMPRESÀ PÚBÍ.rcA NoTlcrÀ§ E

cÀPrTAÍ, (23,3x), FUNDrÇÃo DE oErRÀs (78) e a vl'tória da lista denocrá-

tica ã Comissão de Trabalhadorês da UTIC.
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Neste processo estiveram ênvolvldos mals de 30.000 opêrários e
outtas camadàs de trabalhadores e o nosso jovêh Partj-do Comunlsta obte
ve excêlentes progressos e acunulor:r uma rlca eíperiência. O novo sur-
to ao tedor das CoÍrlssôes de Trabalhadores é a preparação pela classe
ope!ária alos seus lnstrumentos revolucionários pala fazer face à cri-

O escorraçarnento da direcção soclal-fasclsta da UTÍC un ano de
pots dum comÍcio do nossô Partido boicotado pelo tellorlsno e pela san
tâ a1lanÇa da maioria de esqirelala, vem provar que utna linha justa aca-
ba sênpre por vencer, que o nrarxismo ganhará soble o reviSlonismo, que
o nosso Partldo ê o Partido do futuro e quê uma minorla rêvoluclonária
é de facto uma mal-or1a,

uv
A IBAIIÂIaI§IA iD0§l

NÂ JÀü

1. O I PLENUM DO COMTTÉ CENTRAX,

O oosso trabaLho nos sinaticatos
dê .laneilo a Malo inegávêis exitos que
do Partid.o e à ap1lcaçào firme à -tossa

ofênsiva PolÍtica emanailas do l Plenun

0o potlla de viáÍa da no.tta activid,qde e)ctelLflcl.a olen-
aiva. poLiÍLca d,o PatLtído ô. e5áentíqlrnerte una baiathà pe
l-o inc,Leúento do no.!Áo t/LabqLho de naatas, pelo \eáolLço
do notÁa uniã.0 àt na^ál,^, peld apLica.cto de una coitceôto.linha de nd!túró p pelo exe'tcicío da inÁluê:ncía, d,ireccão
e l.tegenotlit aobte o novLorcnto d,e fidÁ6aÁ opeLALio e pobu-
La, tL.

Ancoil"d)L o Pd.rLtido tlo íntino d,a" cl_d.ááL. !_aneuL a'o!"iddô
e prlo áuAd.a.6 \aites no seio -do povt , encabecat-ouLadanew-
íe fiqo wnd., nefr nultq', nat d na,íqtLíc dcÁ Áuo.Á l-utdÀ, otL
ganizat, a todoá o6 níveis, aa anplas na,A5aá t\aba(-hd.d,o:
na^, ta.l- ô o que deve AiqnLlí.a,tl a olensi-vd po!-itica do
Pazt id.o -

ê ro movimento slndical obteve
5e devem ao papel do Congrêsso
Região das orientaçôes acerca ila
do Comitê CentraL ê que advogam:



75

Una atenção nuita f0.\ticutq. ? ,nuito eápecid,t devQ &,t
dd,da po\ todo.á a5 no.\6a5 olqanízaçõe5 ? po4 trdoS os naó-
AoL tfliLíta"ntea, pon todo o P/J,Ltidú, ãa titat sLndLco.Lô,
ao tuat,inento Lindícal e ao tLabdlh(J doL co,nuni.Ltd^ noa
á ind.icato.á .

No que concehne a.o tiabaLha de na'tat, o centtLo d.e
tavid.ade d.c6[e Í\dbd.(ho é o t,Íaba(ho no novLnenlo Áin-
ical.it

2. DOIE CONCREEEOE EINDICÂIS, DUAE
CLÀEEEE E DI'ÂE LINHÂS

Nestes 5 rnesês tivelâIn luga:: duas realizaçõês que influênclâra$
o futuro do moviniento sindtcal português - ê$ Jahelro, o Congrêsso qi
sLonlsta da Iotêr social-fascista abuslvamente chamado de todos os trg
balhadorês e de todôs os sinailcatos portugueses ê em Àhri1 a Conferên-
cla Naclonal sobre o frabalho Slndlcal do partido Comunistâ dos Traba-
thadores Poltugueses, congrêssô operário da po1Ítica aut6nomê, de p!ln-
cipio ê de unidade do proletariado revolucionárlô.

Dois Congressos que se opõem, duas linhas que se conbateÍn e du-
as classes que se dêfrontam é ã prinêira L1ção dos dols maiÉ inpoltan
tes acontecimeotos da vida siíd1ca1 dos prinelros cento e cinquênta di
as do ano de 1911 , cabe aos marxl s tas- leni nl stas trava! ufi combate ace
rado r flrne e plolongado contra as lralções revlsionlstas nos slndlca-
tos e no movlmênto slndica1, Eanhêr ag massas operárias e os trabalha-
dores sindleallzados pala o programa, para a polÍt1ca, paÍa a táct1-
ca, para os objêctlvos e para o cani"nho que a Conferência SlndÍca1 a-
b.1u e que é necessarlamentê o caninho da 1ula. do futuro e da vito-
lla dos operários sobre o pacto social, sobre a exploração e sobre á
dltadura do capltaL.

E ao mesmo tenpo combatêr como fj,cou ilemonstraalo pê1o corajcÊo
papel da rlossa delegaÇão Eindtcal no Congresso da CNoc-delegação da
linhâ slndical Luta: Unldade: vltória: que engLobou ala nossa Rêgião ca-
maradas ilo Sindlcato dos TêIefônistas,dos Trabalhadorês da M.M.A. e

Pescas, Doçarlas, Cortiças e Jornalistas que concitaram à volta do pRO

cRÃMÀ POLITICO PARÀ os SINDICÀrOS um significativo apoio de 39.000 tra
balhadores lnfringlndo uma pesada derrota aos revisionlstas e aos seus
lacôios dos GDUP's/uDp/pcp (R) :
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Ê persistindo nos ricôs ensinamentos dê 5 meses de luta nos §in
dlcatos e no movlmentô sindlcal contra o Congrêsso dâ t.raição e da cl_
são e pela ap11cação do !.lanifesto Sindical, do programa Sindicâ1 e dos
Documêntos Sindlcais do Partido que se abr.lrá o camlnho para novas e
rnagníf lcas vitõrj-as.

3. ÂS ELEIÇOES E AS TISTAE LUT.â
UNID.qDE VITORI.ê,

A InposIção dê listas Slndlcais Luta: Unidade lVit6ria I conheceu
nêstes 5 meses uma tntensidade. êxtenção ê importância só conparável ao
trabalho desenvolvido pê1o part.id.o no perÍodo do 18 de Julho.

De Janelro à nossa Conferência de Maio o nosso pâttialo apresen
tou na Regiãô 10 ltstas quê comportam eelca de 200,000 trabalhadores
sindicalizados ( Jorllalistas, Trabalhadóxes de lúplensa, Telefonistas
Bancários do su1, eulmLcos alo Centro, cráficos do su1) e àirrA. ( p.o-
fessores da crandê Ltsboa, Cornêrciô, Ferroviárlos do Cêntro e Te1êco-
mun-lcações todas efi procêsso eleitoral, ou seja, no momento em que de
corre a nossa Conferência lutam por direcções sindieals revolucionári
as 115.600 trabêLhadores ).

A apresentação de 10 listas sindicals é um acontêcimento que
revela a Ínaturj-dade do nosso pàÍtido, o seu maior enraízamentô nas
masgas ê a sua capacidade crêscente de aplicar a táctica revolucioná
riã consistênte en mobilizar os trâbalhado!:es para expuLsaa os soclal
-fascistas alos sindicatos, de realçar que pela primeira vez o nosso
Partldo se aprêsentou com uma pôlílj.ca autónoma a importantes secto -
res corno os guimicos. aos Gráficos, ao Cornércio, aos Ferroviários eàs
fêlecomunicações e ainala que se aptesentou listas aôs 35 Sindicatos do
Plano Rêglonal, que foram nove e se ousou lravar un combate para o pe-
queno Slndi-câto alas Telecomuni cações (2,600 trabalhadores) nas que iln-
portâ não alescurar o seu i!1terêssê ê impacto polÍticos.

A estas 10 candidaturas Sindi-cais se dêvê acrescentar ainda do
is projectas de ESTÀTUTOS, um para o Slndicato dos portuários e, outro
para â Câmãra Municipal de Lisboa, abrangendo.urtl total de 10.000 traba
thadôres.
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Dos 2 Esteiutos sln.licais e das 10 Eleiçôês sindicais que decq
reram na no§sê Região r-Ínporla qüe a no§sa ConfêÍência Reqional sé lren
ala principaknentê em dois inportanLes acontecimehtos para o movimento

§indical e pâra ô traba-Ihc dos comunistas nos Slndicatos - a eleição
dos TelefonisL"ls de Lisboa ê dô comércio de Lisboa.

Pêla sua correcção e actualidade sobre as 1ições a tlrar da

perca ala diÍecgão do liind:i c.il:o dos Telefonistas vou cítar o Relâtó-
rio de ÀbrÍi .1c Conj.tê Re(jional dê Lisboa.

ô a.tAtj,uto p a eÁp!c:c fiair. impatltLtlÍe delÍ-"À ô0 diaa en mo
Í.6.aia dc natáo th.ahdLhl r,rrr siadictLtúó, lo."d,n a\ z(eiçõet pa:
1d o Sind;.ot4 fara t 5 T.t.{.'ii5í1J d.' Lilood, noL p4írÍtei\oá
dias de feL el. arú, i qL.al \e q.pte^enÍ|lLLn 3 Li..LÍa^ opontuniÁ'
Ír.^ d.e dívQ,nac.5 tecÍrsit.t da IJír4gtcJia e ut44 18 v o Luc ío nâttia , o
! irta s LttdícaL Lt ta-Ur ida,le -V< lat ia,

Aá \(c.i..l-\d,tc.,:ói.l iii,t i.Lvtl'Ltnt .:<dç c-\qLLLÁoô údi pa,La doLÁ
anoL peL. ncr jú ,!1cr'{.:rc,rt.r iiUrncl do.ó Luta.t uo-í.': agaeLnlde^, Lofi
pLe'a\ e p\olaiq L/La-s ut 7ínigir,aá no novi ento aindicqt, ví-
\iafi a q,.nhat ,ts zeriço.'ó Loni 1.166 e|taà; a. Zí.5 La dtectq 4o
Pd.tLÍid.o Ílíta sacíaLi:ie con 818; a no.\Ad Lí.t.te e íe,LceitLo l,u
corn 6aB \,ôíeÂ, rofi l9oó Lí,1 prtcentagefi de \)oÍ.&nteÁ e en íttínõ
Lugq.,L o^ Gr[1PS- úrP- PCP {i? | cctn 57 0 votaÁ

Eôta d."-rLttoÍ.1 !erLau t ila ,Li.t:« eontttoví-t4io, fict, eíLuld do^ TLP
aptteen.tãc en Íotlà a Re!.aão ê delpeltou cetltcÁ ,!"ntínentoÁ pAó
Aifii..\tql a de capitLLx"dciia {ace. ac ae.v.Ltíctvtitno. Algút'db pe5Áo
a5 punh0,, "a Ld,r5l1. a f1. fJ\ to Je65a ,lc-nnnta d na6\4 autonaniL
áLrLdi(&t.ú[o (o,tÇü p,.'(itíctL .i-nrlep s.ndente no teLo do sovinento
ti.ndi.cal- e no .t e.Lit doi' ti.ndi.catod, a derz{)ta e d. petlco dc dí'
ttecção Íí-nha le4viCí .t ctlagrLn\ , p a :Ltut4í^ ÍtL.a pa-rLcL vaLt LLn cott dÁ

teo4La.1 '.:o ttitegalú : t,t.Lid,a'. (ne\po, t\atavL-,te dun,ponto de
vLAtd ( de uraa í(':iQ"rr: l.d.o(6t;cd, bulgue\a., Lea-ccio ã4ía, d.e ca.
pitulaq, u {ac t ao [(,cLtt- qc'óeíLna $0.5 ,5ikdLc4to^, efquanto que
no ,tcitt dq cíl:ula dot ILP 5( tn!.§ou una a.guda Luta 4 vollL d.o" a
nãLíse lot tQ\uttddoá e dat cort, tu5;eÁ c (içõe\ t tíntrL' ALgufi^
canatto-da,s, l.ztLta,JCttr enc()nth«\ a taí: da dLLnota 6o\o- do noA.to
tnabatho anÍehiúL t1(, Sird.Lcali, não anaLítando con Le,Lizdade o^
erLno^ e i.nÁuliciSncio.t clut a p.o^óq Cathpanlo tínhd nd-ki{e^to.d-o ,
a acção dat latçal cla PdlLtLdc, r,.Lt Íentqndo veL aÁ coiL@^ de Áo
)Lo- e cafio 4entlo o^ Áactú\ea extp-jtnoÁ, o ptLínc;-po"L e o decíáíva
pana o de^lLclLo da batal.h.a ?ntão thc,vqda.

r) Camatade !,1«o tinha, anóiiad(', elr "S0BRE Ã C)NíRAO1çÃ0ú

,'Á . r"ro írrad" ,."). /. J,.1.4u. (üatento da\ coí5aS
e t:oó t'enir'c.tt.s riu.- (J:44, ,11a4 ínte\r'4; efa \P
rldc ,ras cuntiaí.'a;j,r , ri,t.(nt?5 no ínt?ría1 daa
p\6p'Íi6à coíidi ,' jo iór' zo:. \n intS4ioh de tada
c, coiba o{ $enõnetc, hâ co tl.LdLCõQ.^, dtí o teu no'
ti no n.to o cle.tonvoluimento".

j4
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0nde ieáid,e,n a.ó lLa.zõ(^ .{d drDLcta e da- penca da SinÍli-cdto
d,oá ÍeteAani5ta! de Lri6r.1? k.p..tidem ra 

^eio 
dct no,sÁo Pa.,L1:ido,

n,r, (inha p('tÍtíca que \! 5eetíLL tLa Canpqnha, de elrlo.a !,ani6L-
cd.da! nd nosta ptãtica tle dirtecçãa LLnd"j-ctll- e efi ih^uÁ.aciAnci
í.à, o1\a, 5 e dQ6vt)! auQ 5t , cit/,,ca'1aa 4oà ,1t'iÍ 5 tefipaá aâ
fio6^a aa(ula do\ TLP.

EnboLa tenhanl0A eáLída 2 a,nLt \ r,a dLtL?cçãc da sindicdÍ1, orn

bota. a. C,ítecção Áindi-ca-!- rínculdó\s nct itLttttio,L do moviBento-
AindicdL aa po.tLçõtt do^ cot $nirtiaá, a.s poLiçõe^ nai4 qva-nçt-
d,at detde o 25 de Abait, d frhitveina dinecçiío 

^indicdl 
conuni'

ta, a gudíd.a d\)&nçqd! no ghattde dtdque aa |oclal lq|ciÁho no|
Aiíd.ícâto^, en diie)ttat nâni(ettac,õàs 5i dícaí. e'potítíca.t ,
potlta voz da linha Lutd.-Llnidade-vi.t6tia. ao 17 cangneÁ^o d"a. Ín
tea^i,ad.Lcdl , o au6óc/ritúr ,1c histõaico na.Liíe^ío t:itrd"ical e d"o
p'1og\dta po?itica pald o6 5,,,tJica{os.

N(t entento, não cthgani.zamo.L tLL{i.cict.Íc apoio aa rLedon dd di
deação sirrdicat, p4\7;cu/a1rcr rc, 11 PÁPfl ,dS ,EiÉ0Ár0S SÍlJrI:
CAls; ccfio dgenteó I \tecLole| duma o.cilvidade Ái.ndicat- efi cada.
centtLal-, ert cada LocqL de- l:habalhl e cono Led.e e.lortça d.e cho-
tlue na. t-igação ã naionia dd- cla5!e, coflo 5cír5 p,Lopdgandi|ta^ e
agita.d.ote.t nqiÁ ei..L.azQ.\, pneáto-ndo conta^ e ohÍeido wn ctLeÁ -
cz,nte o.poio. 0A ncáult&{1aá p\ovan que utha d.f,1a írnponÍaylte qLe
r.0.5 o.poía, não Áai u(tah, trão ceLr.ou |itebLd.L pata de dend.ert a
tua ditecção ? u leu ri4dicaío d() i.nimíSo, panqLle tlão loí nobi
?izada, ccttquc ttãq \oL,be.not ou tão 4onos capazp\ d? e\1a.[to"i d
na5\at d.e charad à !i:ta d !lcLqdL -diolia d,a cta\tc

A conâaLida"ção duna di..ttecçãr' t.aLiza-6a úufia píâtica diãnía
e na deleÁa dc,^ i.ntL,Le.A^eL telr,ínttos, po(ititot c tocialt d.ot
divetLaot ôectctrLe.á doà trt&balhadaneá e da cokjunío d.un aecton ou
/Lano d.L índ|Á tia. ÁLGUIí-S ERRd-s N^ ELÁBdRA(À.) ,E UM CÁrERU0 REÍ
VÍN|lCATLVA, erLtlo à que Leva,,at ã ríit,isân de categ,rriai ptLoÁí^:'
ôíanaL6 e, ^aú. en Át.a(tú cc^Ln:n to cla not.ta bd^L pttincLpd"l de -aytoio
- o6 teriinico5 da ttl, \ta1 r- c,rbrra levióta. oLta fo^tçao 40
dctuLl. ACf , oL p]LobL?fiaá qüp Jú5citúu, a contravõ4\i-a quegeLou
e 0".5 divi^õeA que ptLolrúr.au Á0]Lafi.en Laa.ga nedída la,ctclLzi !ra-)aa a noáÁa denLi) tct.

Erlbo)La Íire4AehoL utía ?-xpeni?ncí« gtande de Lutd, noà TLP pci.'L

d.ntLtLioneà cút baleá Ínavada.L que lLv@tafi a. q)Leve.i, a fianiíe.Á -
taçõet de nua, à i.ntet-venção ào C)PCIN e ã icupaçao peloá ttLr--
bal-had.otet <lo.t Locai.t de t.Lo.ba"Iho, efihond 

^oubeAóettot 
que at

eleíeõeó .\indíca,iÁ 
^Q,.Lphoxinaúofi 

o- ti!?,1^efi 4.Ldo o^ abtLeLtot
d.o acottdo cot-e.ctivc de Índ.balha, nào denot ,5uíiciente atençõ,0,
à ligação deÁtd Ltlta ã eleição, da eondução d.o conbatz econd 1

r'it.o e Íl.o ióolimento da opoh.Íúni\no, do pdpel de nobilização
qLLe eneLtt/Lan oá canl.iato4 en atÍuh-a^ de ele.íç.õet óíndLcai{. E^
l2 e1\o, de não ayatocel d.i ..lhcJ oa rlatse cr a uÍta dinqaa;o
tnd.dulat capaz ,1c o5tot nitÍ.orial t.ail da 5ua oida, lai dcài-
^ivo 

pana a neconqLitl4 pptol n.eei^iani.Áíaó do ôindico.to, ÍtLa.-
ta.vL-Áe cano á eútp,!.e indiccL a tloá4a Pd,íti-d"o de lazstL do tindí-
cata utfi i.n^trLunento de lu.tL, de C.t \e.ta da clla.tte. de unidade e
dL vit6Li.a.

0.t ntt.t.to.t cailaÍa.daA da5 ÍLP " Lão vía ne\)i^ianiLtaà ã 5ua,
voLtd," pa.,La eleà o tLQ'ri^,iap.i.smct t'Íinha de.tapatLecido d.o .á?.Lo doâ
tLabal-hado ne^ 1' , não zxiltltt ií. na cmptesa c 'rtitaua me^ o en -
tetiadott,nunca oliãÁ, tlle/. pc,5.ou lre(d. cdbeCa a poó4íbíLidada
do ínínigo podzn \toLtdn ac \.ndicqÍo ou ganhart a.t e.l.eiçõct.
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() tLavi6ia$L6fio ô una ideo(ogi'a oue ctilfc l?0.5(i'] duJ opc- _

nâ.'1i05 t- que úc na56a pai s so etcodtla c {a\t i'ttL a pada4 ccono

à7iã- í- ádíiaao, .teia'petar p'-'siçúer quQ octptr t!0ó 'e pttela"l
'nàl'lurotlràaàa,'seia pot,' ranl"tctIi qÍl ercrcc !ah'a a,5 "4ida,--'à-ii-iotiitiuot'de ptad,t'çà0. 6eid pata5 ,?05i":'l ''út d<5poe n0

;;ir;1í;-; no ?attllanentá, oá mltlxi^tlá-Lca'rti5td5 a'. llod e'm eL

à "iàài-,' "Er""a"i ài i"ioi.*i', a pLniso , (1 p,'P"\ e .1 ..\at'L de núL

ii-i*i'tn, de. Lr-u0.4 Aen de^ Átle''ineítto a'oitltta o t"-vi LíonL^t110 '
no novlne*to apaLo4io.

1AÁluencLddor e i!udídLt fel..i agní1i(a5 -\'ii::id5 
nirlida j

*" í^iiit" ;o d(Luaóo do ,ni( c u'r co'tbtttcs-' t- nr'1ctJ0\ : '11 rgt-
'àâi'i'"'"iitir"i'iiioÀ, qo,onao dQ ún' inQ3n')' ( !1\'5tt1;a' cd'n i-
iiá á áeil-, de un Lattgo Ze.ioi 'la's 

na'^^Qá e d,,rt 
'Leat: 

cp9i9 da. 
-'uáirian'aa da cLoáôa, 

-, oÁ noL\oL L&tttotLadtt^ detcanaattara ' nao '5e

;;';'.;i';;;-"; liiaá', iaZ'úiàiàn cata a' c,na de^ia vez o detto
u e z taiio.n dzrLnota.d o \,

0úo e de,L,LoÍd
Região de L i tboa
inienó ilLcatl an

taia a nãs do' \)itõ1in, rlue tod" o i4l tida Aa

àn',on,la co^ c\to ç\cnp(t' a qua '-?". ri\no pd'14

toÍla d fdltt' d (ut4 ccrtra J ri itri5'!'rr{ór'iJ'

NioComérciÔdeLlslroa,oquartosiadÍcatodoPaisêseguo'losin
dlcato do distrito de Í,isboa tem sido dêsde o 25 de Abril palco de a-

cesas alisputas entre o social_fascismo e as folças que sê Ihê opõem '
aLé agoia dirigidas Pela pequena burquesia conci 1i adora ' D -'-sta eonten

ala nas co§tas e á margem dos 70'000 emprega'los do Com''rcio r:êsultou

a antecipação das ele1çõe§ que viriam a lealizar-se em outubro próx1

no, êst€ golpê da antecipação de 5 meses das EleiÇóes visava afastar
os marxi s las- lenini s tas dêsta impoltante camada da Pequena burguesia

urbana, êm cexta neallda, o mais pobre sector dos empregndos da cidada

p. imposição da Lista B Luta-Únidade-Vitór ia ê a Ínais importan-

te vitória obtida dêpois da Conferência sindical do Partido'é um fru-
to alo Mc,vimento de mas§a de adesão âo partido Comunista, é o resrllta-
do da aç'licação duna justa linha de massas e 

'le 
que as organizações e

cé1u1as do nosso Partido comeÇam a encarar comc sua as târefas das e-

lelçõês Sindlcais o que permitiu recolhe! 3'000 assinaturas nun curto

prazo de 5 dias.

4. A IIoNTRATâÇAO COLEeTIVÂ
lia Contratação Colectiva de Trabalho estão envolvidos a maiÔ-

ria dos si dicatos Portugueses ê a quase totalidade dos dols lrilhões

dê trabalhadores sindicalizados,

Iivenos nestes 5 mêses particlpação activa eÚ cerca dê 20 Con-

tratos de Trabalho, 15 Acordos Colectivos quê constÍtuêm uma massá

tlabalhadora de 40O.ooO operários e outros trabalhadotes'
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InlêÍviemos nos Contratos dos MeLalúrg1cos, l4atelial Electri-
co, Textêis, constlução Civi1, Bancárlos, Gráficos, sêguros, Fertóvi-
állos, Previdênciar Trabalhadores de rmprensa, Índústr1â ilâs l{âíiêirãs

Hotelaria, e nos Àeordos dos TLP, TÀP, CARRIS, MÀRCONÍ, METRO, Agên -
ciâs de viêgêns, Ci.oentos, EUROFÍL, Comércio Retalhista, CTT' e tunÔnÍ

aêo.

5. OS DOIS ASPECTOE DO NOSSO

"RAB]TLHO 
SINDÍCJTL

Que conclusões tlrar destes 5 ftêse§ ale actividade sindical de-
pois d.o congiesso e do r Plenum alo Conité Cêntra1 ?

1. o Trabalho nos sindicatos e a 1utâ Sindical constitui a pe-

ça fundamêntê1 da ofênslva politiea,

2. o trabalho sindlcal e a luta nos Slndlcatos ultrapassou os

estreitos limites de um pequeno número alê Sindicatos e ganhou

em êxtensão aôs mais signifÍcativos sindicatos.

3, O Tlabalho nos Sinaiicêtos e a |.rta Sindlcal passou a
como pr.lnclpal os Sj-ndicatos Operário§.

!er

4, Embora tlvessenos pari,icipado num certô númerô de ContÍata

çõês Colectlvas, ô nosso trabalho nessê campo ainda é no es -
senclal incipiente, irregufar, sem p1ano, sem objectivos ê sem

ser capaz de aarancar a direcção ás direcções venalialas e des-
mascarar num trabalho persistente a direcção revisiônista o
pacto soóial quê troca os contratos por portarias.

O nosso ponto fraco é a luta pela direcção da contratação

5. À conquista dê um cêrto número ile
guns sindÍeatos ê a sua organlzaÇáo,
factor positivo, mas exlge quê ôs I50
tentes em toda a Região marchem para
novas vitórias.

delegados sindicais,em a1

educação e direcção ê un

delegados slndicais exis
novos cornbale§ ê obtenham

6. O trabalho sindical ê a luta nos sindicatos começa a sertO
ftaalo como tarefa em nuitas orqanizações e cé1utas de basê do
Partido na Região,condlção indispênsável para lnverter a si-
tuação extstentê e conquistaÍ novas posições no movimento sin
dica1.
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?. Não deve sera subsli.rada a dearota sofriala com a perca doSin
dicaLo dos Telefonistas e .ie'ri ser intensi-ficada a luta en to
dôs os dominics cor1]!a o social_fâscismo nos sindicatos.

v
AE 0ôt§UP&b§lÂIA§ P@lblIlXIIOÂ§

IIlg UJáI§§*I§ 6 itllE§]S§
u§*{x}t§ lDQ} o@Nt@iBlg§§o

O Congressô dâ Fundarq;o do Partldo CoÍ,.unista dos fÍabalhaalorês
Portuguesês realizou-se .,:ln pel'Íaalc de ascensô da Revolução portugue

sa e cono un1 necessida,ie hi.it.6rica d€ LevitL a actual etapa da §evo1u

ção atê ao fjn, tarcfa oue para ser cumpriCa necessitava da passagem

do vasto Circulô de Propdq.nda .{ue er:ü (f l{ovinento Reorganizativo do

Partido do Proietariôdo )aí.r um fo]:lc, jtlsto e coeso Partido Comunis-

o Conqresso histórico de DezeÊlbro oper.ôu essa passagem, criou as

cohdiÇões paía a ofensi'na e iibri1- r vit da eCificaçào, nestes 5 me§es

que decorreram depois da rr-n.]ação do partido, a ofênsiva po1ítica ma-

terializou-se na Região ce Lisboa êm,5 GRÁ^/rEs CÁíPÁllHÁS ?aLÍíICAS 0É.

MÁSSÁS - a. ltolrLlha d.c t'dgio CcrtthetÍ; a ditt c.ção dclô ÍLLÍ.t^ doá o puL"a)Lí

ot e do povúi a bt.td.llr.t L!t,s ,si.itai.cat.c.t; cL catÍpanha da.tc:Luçao opetâti
a parLa a cLí^e; .t n(rvim€-nf0 dr na-l,rn de o.de.tão dct Pan.tído Conuniàttt ;
d 1Q d.. ll6.ia Veínelho.

í. A C.qMPÀNTT.1 DE FUNDOS DO POVO
PÀRÂ O 

'OR}X/IL 
PÂ VERDADE NA

REGIÂO DE LISBOII

Ao elaborar o PÍ,ÀNO ANUAi da REGÍÃO e a importante dêcisão do

Congresso sobre a Irnprensa Aô Partido, a Região de LisbÕa estabê1eceu

ser o orgão Cêntra1 o nó da ofensiva polÍtica e uti obíe.Ltivo dL 800

colí{rr5 pàrà os 3l cijas dc Jarcir ,.

o
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Depois de uma prolongada e dura luta euja influênêia do Congrês
so foi dêtêrRlnante para grangear um renovado apoio entre o povo, nâ
noite de 3l de Janeiro, o objêctivô foi alcançado e ultrapassado com

801.249.80 que couêspondê\r a 38.105 K9 de papel (68.589.00) de quo-
tas e salários dos proflssionais no flês ale Jâneiro (46.130,50) e d.e

fundos recalhidos entre as massas e dentro das nossas fiLei-
ras ( 732.660.00), esta nagnÍfica vltór1a ficou a dêver-se ao grande
apoÍo da classe opê!ária à sua imprensa comunista e ao carinho alo povo

pelo jornal da vexaladei ao entuslasmo , à determinação bolchevique e ã
confiança nas nassas demonstraala pela esnagadora maioria dos nossos
quadros ê ao combate, isolaÍ0ento e desmascaramênto da oportunista Terg
sâ que tudo fez pâra que a Campanha se salalasse numa alerlota e não nu-
nia vitófia de largo ê profundo êlcance.

Con a vitória de Janeiro, a Ofensi.va sofreu un pôderoso e dêci-
sivo impuLso, mas a Luta agravou-se ao redor do orgão Central ê da apll
cação das Teses sobre a Imprensa do Paltido que será necessállamênte
urna batalha prolôngada.

Na no-qsa Rêgião procedeu-se em prineiro |.igar aô combate pâra
fiadíóLc L a. a.titude lac?. ao joltrdl, onde se reglstaram assinalávels
progirêssos, pois nos 65 jornais saÍdos nêstes 5 meses registou-se rEls
de 600 artlgos , notas, correspohalências, entrevistas, crónicas, re_
portag:ens acerca e com a colaboraÇão das organizações da Região.

Em Janeiro o nosso Luta Pôpular era distribuido etr. 174 pontoÁ

de LLde e er, Ma.íc' ÁLLb;.u p Ld 241,dos guais ?3 são fábricas, ou seja
houve um aumento de 6? novos lugares.

Por outro lado, o nosso Luta Popular exa dlstribuido num val-or
dê 2.400 ên Janeiro e passou no decursô da ofênsiva e da Ediflcação .

para 3,047 jornais o que ,teplreseilta u01 acni6ciÍto da ó47 jo,Lndí| .

E para finalÍzar é côm grânde a1êgÍta que ô Comitê RegLonal e

toda a Região de Lisboa chega a esta Conferência sem dÍvida para com

os 7 núneros do nosso Luta Popular Semanal, paoduLo dê um gxande ês _

forço aluma grandê luta que deve petL^iÁl:itL Áefi de' |qla.cifientoÁ plta
rLecofiqLi^Íd, do jotnal diâtía do Pa.\Íido.
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2. O MOYIMENTO DE MÀSEÀ DE .âDESÁO
.AO PÀBTIDO COMUNIST.I DOS
TRâBÀLHÂDOREE PORTUGUEEEE
NÀ REGIAO

No prossêguinento da aplicação das directivas do I Pi.enum do Co

nitê central,

"Deveflos saber prômôvêr ut[ movinento de adesão

êm inãssa alô nosso Partido Comunista alos Ttaba_

lhadorês Portrrgueses.
Às condiçõês para a pronoção destê movinento
são Ínuito boas e náo alevenôs alespêrdiçá-1as.Pro
mover a adesão dos opêráa1os ao seu Partído;"

Nas condições conoretas da Reqião de tisboa á saida do congres

so, o movilre$tô dê adesão não era mais uma tarêfa mas aquê14 que per-
ml,tiria obter as forças nôvas necessárias para o Partido poder cu&Frir
as suas múltip1as tarefas, àctuar em várÍas frentes e maÊtêr-se na o
fênsiva,

Dêssê modo, desde I de Fevêreiro até esla Conf,êrêncj-a, ou seja
nos úItinos 120 dlas - a tarefa central de toda a Rêgião foi o movi-
tnento ale adesão no calor dâs futas, nas grevês e nos sindlcatos; foi
a recolha da inportante e inêsgotávê1 sernenteila rêvoLucionária que

constituirl a Campanha dê Fuôdos do Povo para o JornaL da vetdade i foi
a necêssidade lÍnperiosa ale criar a base de nassas do nosso jovem Pa!-
tido conunlsta, ê6tabe1êcendo até 3l de }{alo, un quantltatlvo de 4'000
adesões.

o balanÇo desta grânde batalhã polÍttca quê constltuiu o moví -
mênto alê adesão não pode únlca$ente ser mêdido pelos seus aspêctos quan

titativoc mas pelas alterações gualitativas quê prôduziu, PeLas novas

forças que se integraran nos nôssos destacamêntos de combate, Por lmen

sas energias até agora mantidasna reserva e sêm um correcto e adequado

aprovêitamênlo revol"ucionáriô,
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Enbora nest.es 4 meses se cenLralizassen 1,160 caaÍõet de adolão
o que eo)LtLe-áponde a- 392 do objeeíivo íixa.do, o balanço a tirar é que
foi intelrahentê correeto as orientações, decisões e diLectivas acqrcâ
do noviinento de adesão/ e que ôs seus objectivos ênbota.sêndo insufl -
ciêntes devem ser conslaierados positivos e persistj-r na luta por alcan
çar as 4.000 adesões.

Das 1160 adesões, 404 são operários (34t) 481 sâo outros tr.aba-
Lhadoxes (419) estudantês 55 (5t) constituindo ês mulhêres 402 (348) .
6endo a nédla de idades de 26 anos.

Registaram-se adesões êm 47 dd.! l0A ghond.eÁ í)Abhicat nun to tq.l_
de 331 , oú seja 28,58 das adesôes globais, sendo d.e realçar as seguin
t'es Empresas: ILp 48; OclrtÀ 37; rAp 31; CÀRRIS 23; CTT 18, ÀUTOMÁI]CA
16; I\TISTÀNDART ELECTRICA 13i BATISTA RUSSO 12; METROPOLITÀNO gi
RODOVIÁRIA NAC]oNÀL g.

Nos sindicaLos verificatar.-se ade^õe^ e 53 do.t g6 SLyLdicatoÁ d.a.

Regi.ão con ú$ totd!. de 656 lib,Se,)e sendo cle destaêa! os princlpals sln
dicatos: Metalúxqicos (121); Função púbtiêa (72 ), f1êctricistas {64);
Escritórlos (55); Comércio (46)i construçâo Civil (38) ; Tetefonistâ§
(35 ) ; Hotela!:ia (26)i rexteis (21)i Correios (17); Fêrroviários (lA.

O Movimento de adesão adquiriu já uma enorme excensão chegando
a 2Íé ernpneáaÁ, l1ô,bzLeal, Í_ocai! de Í,Lr bo./.h(r, 4d nl,íor.Ld or,de nã.o eiá
le on1d,&izd.ção nen tndbalho negulaL da noÀÁo pd.r.tíd"o. Nô quê diz rês_
pêitô âs freguesias o trabalho entrê as lnassas pela adesào adquiliu
üma maior expressão nas faeguêsiâs de Marv1la. Alcabidêchê. üivelas,
A1cântara. S. Domingos de Rana, Moscaviale. Calnaxj.ale, À-Lto do plna
Bênfica e Àlverca.

Presistir: nô movimênto dê adesão pelas 4.000 e saber tirar
seguintes 1ições:

1. s,abe/. tiga4 ficLÂ e^ Í,Lei,tat e,lÍe o movinento d.e atletão àt
luta^ openãLia^ e popula,Ler, chl-üand.o ao pa.tttítl.o ot activiÁ
ta^ ,tue Ãe ,Levelah I oá Leh pd./Lt;-d.o.

2. Edtlcan, o.LganLzen e eÁtq.beLecQ_tL, atttavô_t d.a.t c6.LuÍ_d.á d.e
bcl/,e e do tnr.ba!-ho áiid.icaL una t-igaçãrt Q, vlnculo neaularL
olginico ent4e o Pa,ttLdo o a rioS\4 rlo6 adaiante5.
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3. Cot bd.íen o ôe.ctd/LLl$o, a- incohlphezi^ão d.o pd.pzt d,c haÁe.

de fiaàtd^ e pl-qnQ.d-tL e deÁencadeatL a canpanh« d.a ad"et,ão na-
queLe.L !,ocaíÁ e ottganizaçõel onde nã"o ôe negíàbuun gttand,e

de\ en! ol-vir ento .

3. A CAMPANH.A PELÃ soruÇÂo oPERÁRIA
PÀRÃ À CRISE

' No dla 25 de Pevereirô passado o Governo alito socialistá promul
gou un conjunlo de 49 decrêtos anti-operários e anti-populares con que
a burguesia pretenalia criar as condições para supêrâr a crlse econ6mi-
caf social ê polÍtiea, sossegar o imperialismo e o capital privado,con-
tentar e sal-vagr:ardar 'os pÍincipais interesses social-lnperialistas na
nossa páLria, atacando com furor a clàsse operâria, os canponeses, os
êmpregados, a juve[tudê ê â inlelectualidade.

EÁtd.Á fiediddó LLvdnÍ La fia^ naaÁd.)J aftld. ond"a de índ,Lgndçaa Q.

pLoíe^to, ns,ôíatAncia e lutd, o no^Áo PcLitído lonçctu una viua entutiá.t-
ti"ca e intenta a.gi.taçã"o e,eníÍa, víva vaz e potl.tl. a po,t-ta contra o ca-
baz da fomê, contra a dêsvalorizaÇão do escudo, cohtra as indemnlza-
çõês aos lnperiaflstas e aos capitalistâs, contra a especulação e a
frâude do BÍPr contra as desintervênções, contra um conlunto de dêcr*os
e 1êis que visavam reforçar a exploração lntrenslficar à acumulação de
capltal e atacar todas as conquistas que ã custa de duras lutas os tra
balhadores portugueses alcançaram, pretendenalo dêssa formâ afastar da
cena da sociêilade, o papel de destaque do prôIêtariado indústrial no -
dêrío.

EAtd ínpotltcLnÍe canpanha. potítica de aá^d,^ d.Íi-ngiu va.4to^ áec-
torleL do povo da C dpií.al, an lqui lôu ho nosso sêlo oa que tinham dúvidas
acêrca da questão de sabêr se o povo ia ou não levantar-se, Lutar e re
sj.sti!, desbaratar as ilusões na Europa dos capitalistas ê constltulu
com a gtande ,otdlha p1lítica que loi o ConícLo de LS de Á{c,rÇo uma in-
tensa campânha pê1a solução operária para a crisê.
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Cont té
zações
de cada

Nas condl-ções concretas dâ 1utâ de classes no mirrnento actual, o
Cehtral definiu uma orientaÇào consistentê em proceder a rêa11-
1ocals e divêrsificadas consoante as condições dê cada rêgião e

1ocà1 -

Esta polÍtica foi aplicada na nôssa Região con a1gufi êxitorpois
lo rLd.$1 otLganLzqda' einquenta. e .luaÁ nedlizdçõza de catâctez divettta
nas empresas, fábricas, Sindicatos, Comissões de Trabêlhadores, Coô-
pelativas, Clubes, Comissões Ce l1oladôres e por cé]-u1as de base Ílo
Partido. realizações gu€ tiveram o seu ponto alto no 19 cle Maio Ver-
melho no Ros3io e quô mobilizaram mais de 25.000 pessôas en todo o
Dlstrito de Lishoa.

Sêndo de realçar alas 52 iniciativas locais, as da CT dos ALP

da CT da Câr$ara Municipal de Vila franca, ila Comissãô de lloraalores de
Marvila. do Centro. Cultural da Tâbaqueira, do Clube União Desportiva Vl
1a Franquense, da CoÍnissão de Moradorês dos Anjos, das realizações en
A1cântaÍa e odivêlâs -

lÁta.á 4 Canpa.nha.t pol,íÍicaa totlóÍiÍui^dit ufi ,Lelanço da notta unL
ão ãt ndttal, un aunenao dd inltuô.nc-La da no.tôd" t-ính« e do no^Ác' Pío -
g)L a e. )LehaltdlLdn no ciLul de n0.L,5 Lôtíd.a^ e ptolundat taíze.t not op9
)L6"tlio Á e no pooo d,o dirtLito.

4. O 7" DE MAIO VERMELHO DE 1977
NA Câ,PITÂL

4. O19de
da crlação do
nomo contra ê

dos êômunistas
contra o 19 dê

Maio deste ano êontituiu nâ Capital colto semprê desde
nosso Movimento una jorôaala de Luta do proletariado autó
conclliação ê a colaboração das classes. um 19 de MaIo
conlra o 19 de Maio dos rêvisionistas, um le dê vermelho
Maio amarê 1o,
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À ofênsiva polÍtiea e a edíficação do pêrtldo ConunLsta são in-
separáveis do reforçô permênêntê do espirlto rêvolucionário, do alesen-
volviÍnento da inlciativa dos Ouadros ê das organizaçõês, do pleno sên-
tido das responsabi lÍdades nas tarefas ê no trabâlho, da educação per-
sistentê na linha Ídeotógica dô partido ê da apLicação criadora a cada
combatê de classe ê aos problêmas que a luta polÍticâ continuamente l.ê
vantam.

Os exítos ohtldôs na nossa Reglão, alevem-se en primêLro luqar
à linha geral do pattido ê ao carácter activo da esnagadora naioliados
nosso Ouadros e ao papel crescênte das célu1as dê base do partido,

Nestes 5 mêses, a quêstão centrâl quê lmpôrtava resolver eÍa a
da t' tLev o l-ucio nqttiz açã.0 dod nôÍodot de dí|ecção', em toalos os escalóes d.a

Rêgião e princlpalmêntê dô reforço do papêl do Comlté Rêgj,onal. Erata-
va-se de saber se o Congrêsso inplica profúndÂs alteraçõês nos Dossos
nétodos , processos , hábitos, concepções ê estilos gt!ê corresponaliam êm

mui-tos aspectos ao do círcuto, ao diletantisno e ao ârtesanal e, como
edifica! uft Partido Comunj.sta sóIido, correcto, justo, j-ntimamente 11-
gado ãs massas ê cônstantemenLe sâo.

Deran-se alguns passos sêguros no sentido dê Revolucionarização
dos métodos de diÍecção no alecurso da ofensiva polÍticâ, das batalhas
dê classê e alas campanhas polÍtlcas dê Jôneiro a Malo.

A pttineitta fol no guê concerrre ã aplicação deL Llnha e dq tâ.cÍL-
ca do Pantid,o dâs directivas, das orientações e das dêcisões a cada or
ganlzação e célula de base , avançando assim para ltlanÁ lotLntarL d" LLnbq
do P@ttíído en linha d,d^ nl.ÁtaÁ ê criatdo no nosso sêio uma indêstruti-
ve1 unidade ideológica. unidade de acção e unidade de vontade.
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A .tegunda a questão de saber sê nuft grande partido como o nosso
sê êstá eÍn vias dê transformar a direcção da Reglão deve-te apoia4 tuna
n;-no,Líq ou ÍrrobilizatL a na.iotla" e4fideadoLa d,o,t euadttot.

O Comi!é Regiônal seguiu nestes 5 mêses a sêgunda vla e realizôu
18 giandes e médias reubiões de quadros paÍâ poder cumprir com êxlto as
pesadas, complêxas e duras tarefas, teuníõea que nob,íLizctLd.n ce)Lcd_

de 4.000 qua.d.noó, sinpatizantes e activistas nas reuniões das 100 gran
des fáb!icas, das direcçõês concelhias, dos diiigentes locais, alas mu-
theres do dlstr-ito, dos colectivos ale activistas sindicais, dos respon-
sáveis alos 35 sindicalos, dos secretários das célu1as de basê do par -
tido ê 3 grancles reuniõês gerais de quaalros.

Essa via foi intêiramente jLlsta oportuna e eriôu as condiçôes pa
ra as inúrneras vitórias do PLANO ÀNUÀL. dâ Ofensiva ê da Edificação.

A te.rLceLLa, êrÍar um qtanale contlgentê de dlrigentês prátLcos ,
de dirigentês das massâs, de dirigenles da classe no dêcolrer das bata
thas e das Campanhas ê como condj"çào para alargar, enraÍzar, exercer um

crescentê papel na condlção da luta política. Nestes 5 neses aleram -se
alguns passos para cônstituir esse êdifÍclo dê guadros experimêntadoa
ê lnfluentes e lntlitamênte liqados ao povo e às suas otganizações ale
classe -

Re.r o lucío naniza.t oa nôtodo.t de díttcção con víàtd.Á q

linha e a tí.cÍíco. do ?dhtid,o, tkobí!-izdr, a. e4nq.gadotla. fiaio)Lia
dto.t e zducad, i"La.cciondn e qgnupín ulk caeáo côníigenÍe de
pnã,Í.íco^ áa,Lafi aÁ condi.çõet pa,.a fianter. uma vida de pd/L.tid(,

nanit no, ! iv acid.dde e entLL^ id.l !r, o nev o Í.ucio nãtio .

qplíco.n d.

dot rqua -

ditLigQ.nteâ

6ei.ta de d.;



29

v:lu
A§ IDTIIJIECIç

IRDUIAII A '§lIIAVg lD<Dfil O
)4I.Lü.IIIIDO

É cêrto Lôdos os problenas que se pa§sam na Rêgião tên a ver dl

rêctamêntecomoseucÔmitéReglonal,alespeltÔdestacandentequêsLão
os dirigêntês da l1ossâ reglão estudaran o ltnportante rêlatório de 7 dê

Fevereiro clo Camarada Àrna]dÔ cle Matos e Iutámos Por levar à prática

com ilecisão e energiê 1 prinêira das vlnle Duestões:

"uma tãô vasta Região só pode ser cÔrrectamente dirigida
e orgânizacla,sg tiver à sua frente un fol:tê comité doPar

bido expêrlente e clal:ividente, que dÔínine em prÔfundida-

de a ciência alo Marxismo, a ideolóqia revolucionária do

prolelariado e a iinha polÍtica fundamental do no§so Par_

tido; um Comi,té dinâmico, inbuldo de r'rn espirito 
'le 

rêno

ver rÍoôtanhas. de não lener nenhum sacrificio' de não vêr

gat peranle nênhum obstáculo nem perante nênhum inimigo:

un co$ité quê estudê cÔns ci enc ios atÔênte , trabalhe afinêa-

daÍaente, lute aiuranentê, inve§eiquê continuamente ' confiê

no Partialo e nas Ínassas, se atrêva a lutar e ouse obtervi
tórias".

Éste coÍli i-é Reqional não êxiste ain'la ha nossa Rêgião de Llsboa

ê lutámos nestes 5 mêsês cootra diversos inimlgo§ ê em divêlsas fren__

tês para dôtar o Distaito ale tisboa dum forte, êxpêlimentadÔ ê uni'lo

núc1eo dirigente.

Adeúais sob a responsabili'lade e direcção desse núcIêo dírigen-

teêncontra-seumavastaesguadiãde262células'lebase'l5fracções
sindicais, 27 coriilés loeais, fI cÔmilés do Partido de sector'9 direc-

ções Concelhias, 5 DepartamentÔs Rêgionajs num total 
'le 

um mifhaÍereio

de quaalros dô Partido.

II}D
§IA

I'
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Neste edifÍcio de qualro êscalões 
- 

dirêeção rêgionâ1, direqão
concê1hia, direcção local ê célula de base - ê contradiÇão prlncipal
encontrava-se ã salda do. Congresso ê da batalha do Ór9ão Central,na ine
xistência de fortes, coesos, capazes e bem ligados ãs massas direcçôes
concelhias, o Côúité Regrional empenhou-se ele mesmo na resoluçâo desse
difÍcil e complexo problema da dirêcção intermêdia,

vIIüII
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Eaz hoje precj.saoente 2 anos que perto da meia noite os comardos
do Jaine Neves, de otê1o e dê Varela Gomes intentara$ uma operação de
grande enveagadura contra o quartel general proletário com vistas à pre
paração do seu golpê nilitar, dessa campanha dê cerco e aniquilanento
resultou como sê sabe 400 prisões,a prisão do Camarêda Secretário Gea!
de oútros inêÍrbros do Conité Centralê um graíile número de sedes invadi-
das, ocupâdas e saqueadas,

Também se sabe
morrãs dâ Eova pide e
do Povo.

Tanbém se sabe
tra os aglessores, que
sê seguiu o irÀpetuoso

que o Partido se uniu como um só homem nas mas-
eá fora reocupou dê imedlato os bens ilo paÍtido ê

que essa operação social-fascista se virou con -
uniu uoha con carnê os comunlstas e o povo. que

perÍodo do 18 de Julhô.

Essa data histórica da vida do nosso partido pôs a nossa Região
á prova, ê hojê cãmatadas, nós devemos estar ptêparados, preparaalo6 para
tudo e preparâdos parã o pior. r\4as cono nos ensinou o 28 de Maio d.e há
dois anos, o nosso Partido é invencÍvel porque a sua linha polÍtica se
basêia no marxi smo-1êninismo e porque ê1e é o partj.do da classe opeEá-
.rla e a vangudrda da RevoIuÇao portuíLresd.

Seja qual for as cúrvas e as côntra curvas do nosso tLabalho nôs
deveÍnos ter bêm na mente essa expetaiência e trabalhar duro para Llavar
dulos coÍLbates dê clâssê "
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Nêstes 5 mesês e a propósito de todas as quêstões , de todos os
conbates e de todas as batalhas se travou uma acêsa e aguda luta entre
as duas linhas no nossô sêio, quê levou â granalês vitór_ias, a alcançar
certos objêctivos ê Iêvou lgualnênte a interferênciâs e â derrotas 11ô

nossô trabalho.

A granalê batâlha travada nêstes 120 dias fôi ã que levou á egrl
são para semprê das ncssas flleiras da fieL seguldora do Crêspo no ltâs

t)is
G)

so seÍo, a oportunista ?erêsa foi desmascarada no dêcurso
ta de classes no pêríodo da campanha Fundos dô povo para o
dadê. aí e1a Íevelou á 1uz do dia a sua verdadelra face ale

nista, liquidadora e sêguidora fiê1 de todos os rênegados

31

duna aguda lu
Jornal dâ Ve1

capitulacio-
e traldores,

t

Anarqulsta e arrivista, ôunca altêrou os seus propósitos de mualÉ;
o Pârtldo ala classe opêxária por dentro, minando-lhê os alicelceg, tra-
vando batalhas para al.têrar-1he o êsti1o de trabâlho rêvolucionário pro
1etário por um estiLo burguês e revisionista, as concepções organizati
vas cornunLstas por concepções expontanelstas, ô matêrj-alismo ê uma fil,
sofla dê luta pelo Ítlealismo e pela entrêga ao grande capital, a anális
da. §ltuação conereta ê una tácticaalê partldo, pelo subjêctiviamo e pela
aventura radical, a luta idêológica actj.va pela paz podre e pelo delxa
ãndâ r -

Incâpaz de resistir por mais tempo ã pressão da situação das mar
sas. á influência histórj.ca do Côngresso, á força da ofensiva po1Ítica,
a opôrtunista Teresa teve quê se revelar coÍno um êlêmento estranho ás no
sôs fileiras, nelas se tendo infil-trado para usuapar cargos ao prolêLa-
riado revolucionário -
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sua

var

O Conité Regional analisou o itenêiárj.o desta râdiea1 burguesa,a
misêrãvel côbaralla a sua saÍala pêla porta baixa, a lüta que quls tra
con o Partido e decidiu expulsá-la para 6empre das nossas fileiras.

Pala a edificação ser vitoriosa alevemos pêrsistir em todas as ce
lulas a enpunhar os .materlais dâ Editora do Parttdo - A^ Edieõea Bd.$-

d.ei/La. VüLnetha" - que íQ-fi conÁtiÍu;-do a cítnento íd.eol-6gico pd./10" a edu
caçã0, donnaçao, telecção e dt-inhatr,ento d.d"ô no^4aá l\ileihct püLtidâl1i-
a.ó. Dos quatro materiaLs atê âgora edltados circularam na nôssa Região
4.720 livros, o que constllul uÍ0 bom incentivo ao nosso trabalho, Íras
o aspecto principal será de saber 6e a actual dívida existente ã Edl-
tora do Partido é un reflexo ale dêfesa das Sdições Banaleira VeríneLha ou
ao iovés um ataque e uma tentatlva de liquLdar as Edições BandelÍa Vêr
mêlhâ.

()ue deôta" Conlztô-ncLa" 
^a.La 

un inps.tLa-tivo dL deíender, a^ EdíçoeÁ
do Pantido, po,Lque engu.?tL o, tdítona do ?antido 6 edi\ícatt ur, ju^to,[atL
íe ?. corL,Lecto Patttida Canuni,tta do.L T ndb at.hdd.o )Le^ Po)Ltuaueáeâ,

Para a êdificação sêr vito!iôsa aleve-sê peL,!ióti,L no te{rottço da
bL^e ytot-zÍãnie d,o not^o i.,vei1 PuLtid.o Cotsuníá to,, nesLês 5 meses o nos
so trabalho viron-se decldidâmente para o seÍo dos operários e para as
grandês unidadês fabris do Distrlto, tendo sido criadas 30 novas cé1u
las nas 100 grandes. fábricas depois do Conglesso de Deze[üro,

Para a edificação do Partido ser vitoriosa deue-'e o"lalLgdlL in-
ceÃÁo,ntenetTte d^ noóÁdó |Lleinaa e crli.arL lLovo.Á cilqtdô de 64óe. chega-
mos hoje á nossa Conferência com.cerca de 100 novas células de base e
400 novos quadros saidos da luta, do tiovimêntô sindical e ala ofênslvâ
polÍtica. Algurnas dêssas novas cé1ulas precisafi de ser acompanhadas ju
aticlosanênte/ controlar para se puderern alargar, alesenvolver e consoli-
alar e os ncvos quadros precisam lgúalmente de sêr acompanhadôs e apoia
dos para sê pualerêm trânsformar en bons guadros revôlucionários .

Para a edlficação ser vitotiosâ deve dar-se uwa ttedobrLada o.ten-
çãa ãt $inançaa, ã cluet Í.ãa (\inqttceind. e â tituaqao íinqn:eLLq d.o,noáLo
Pantido -

I
ê



Persistir no paqamento regular das
bêi-:<as e paqêr as quotas atrasadâs.

quotizaçoês , subir as guotas

MÊS

Janêiro
Eevere iro
Março
Abril
l4a 1o

OUOTÀS

100. 305 $0 0
58.400$00

107.357$50
85.485$00
82.965$00

DESPESAS

71. 750$04
83.247$00

]11.143$40
108,256$80
R6.635$1ô
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Ao terririnar o relâtório da Organização Regional de lisboa e su-

jeitar o balanço do trâba1ho á consideração aios camêrêdas delegados,in
porta realça! qte a o{en.tiaa política dr' hoL^a pa.rltíd.o CottunLata d.evz

perL'iá1:i,1" pela" conqui.ata da C,Lttzcçã.o da hegemonia do novinento opzzâttí
o e poputdll tLevo l-ucíonãt.ío ,
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