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Ao apresêntar a esta Conferênc1a o RelatóÍio sobre a actividade do
Partldo nas 1OO Grandes Fábricas da Rêgião dê Lisboa, saúalo a classe ope
rária portuguesa cuja história ê a hlstórla da luta contra a socledade
dâ exploração e da opressãô i 6 a histôrla da luta pel.a fundação e edifi-
caçao do seu Partido - O Partido Conunista dôg Trabalhado!ês portugueses
quê à há-dê conduzlr.à vitórj.a.

Saúdo todo o partido e en partlcular a conferêncla da Organlzação
Rêgjonal de Lisboa que hoje se àncontra reunlda nestâ sala tràdicloÁa1-
mênte Ilgada ãs lutas da classe operária, uma Conferêncla que ê f,ruto da
luta_e.que êstá v1râda para a luta da edlflcaçãô do partldõ e para a di-
recçao ilas lutas do povo,

Saüdo o Coftitá Central alo partido e particulàrriente o camarada Se-crêtário-Geral - ÀrnâIalo lvlato§.

Prêstar contas ao Partido dâ fortia como está â ser apllcada a potí
tica traçada pêIo Cfngresso e pelo t plenum, e consr-.ante dã plano Regjo:
nal, nuna Re91ão qu3 abarca mais de 4OB do prolêtarladô industriat ftoder
no do-nosso paÍs; utna Região onde se situaÍt algumas das naioras fábrlcaã
9o 911. (sot"f"mê, Jometna. Mague, etc,), ê aiÃda cumprir a polÍtica doPârtido: ouvir as m.lssas dê dentro e alê fora, trâbal_hãr sob ó1anos ê fa-zêr ba1ánços, edlfi,lar ô partido na luta ê para a 1uta.

R NECE"IOROE OO PRRITOO

, Nos últlmos 3 anos, a classe operária obtêve granales vltórlas e
tanbém sofleu alguflas e significativai derrotas. neriotas para quê todos
os oportunistas, em espêcia1 os revisionistas, trabalharam aluramente a-trâvés das formas mais insidiôsas e tambêm descâradas. sempr€ que o agu-
dizar da luta os obrigava a revel.ar a sua veraladelra face àe atentes daburguesia no selo da classe operátia.

Derrotas que 1 classe operária se esforçou por lnpedlr, mas que nem
sempre o conseguiu,-5 l1ô essencial .1ão o consequiu, por ausêncla de una di
recção única, recon.lêcida, tjrme, jLtsta e cor;êcta.-

ô Unee logo aqós o golpe militar do 25 d.e Àb!il, na sua I Confêrên
cia Nacional de 3-6 de Maio, fez uma anáI_ise da sitlraÇão que os factospostellores têm vindô a confirmar par e paEiso, e .poniou á único caminho
que a classê gperária tinhê a seguir para oão sair derrotada e fazeÍ avan
çar a revoluçêo

No hlstórico ,tomÍcio do 1B dê Julho, o MRpp, o Dosso partÍdô, apon
tou claranente à cl,rsse operaila e ao povo que o caÍninho a sêguir era o-
cahlnho cla torada d{r podêt ê do preencÀimenlo dâs condições pára cumprir
es§a tarêfa fundanê:ota1-
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Logo após o 25 de Abiil, quanalo todo§ os partialos burgueses proceâ
diam ao rendêr da guár.la e oc!Pir',/aÍn posrções nos luqarês deixados vaglos
pela faIÍda clique fascista que até êÍ piesidia ao gouernô da-burguesia
à do capíta1, qiando todos êsses parlidôs lrâidorêc âpê1avam à classe o-
perária^e to-pi,ro pura qr.re ficassàtn em casa, acreditassem na "revoluçãc
àos cravos" e entênsj.ficassem os seus esfôrÇos Pâiia recuperar a economia
capltal-ista, a classe operária o que fazia?

t5 0G RtFtl - R ClRrrE OpEeánlR
Ercor.ilE o cnmrnllo oR luIR

Dê forma êspontânêa, descoordenada, mês gênêaa1ízaala, mostrou quê,
pê1o nênos, tinha consciôncia que csse rrâo era o càmÍnho que poderia se
guir. pois nunca poderia acreditar que os ej!pl,olaalo!ês, os reaecionárl-
o§. os fascistas qlre a tinhan opritl]ido ê sugado, pudessem transfoÍmar-_
-se em denocrataê e socialisaas.

A classe operária têvê consciêneia que, se havia uma revolução pa
rã ela apôiaa, tinha de-ser para nelhorar as suas alura§ coodíçôês de
vlda e de trabalho, e não para as agraver; tinha dê ser para afastar ôs
fascislas e os reaccionãrios dos lugares alonale sempre thê ditar:ani e pro
curarail lmpor â oprêssâo e escravidão, e não para os conselva!.

A clesse operárla sabia ê sabê por êxpêr:iência quê, se não 1uta59e
ficaria lndefltridamente ã espera do que sô ela podia querer ê Ímpor.

Pol isso, a classe operári-a, de Noxte a sú1 do paÍs, se Levantou
num poderoso novirnento grevlste que teve côntra e1e todos esses Pârt1-

dos ê os sindicatos entretanto tomados de assalto pelos revisionista e
quê teve apenas a seu fayor o nosso Movimento - o !ÍRPP - que se não 11-
mltava a apolar, mas apontava o vêrdadeiro ca!Íilnho a seguir.

Sêguíu_se a repressão das 1utas, precedlda da repressão dessa ni-
noria revolucionária que era o MRPP e que co!l6êgt11a ocupar os homens ila
poIÍtica dos grandes partldos burgueses.

Ã classe operáriâ, ainda que nem sempre ale uma forma conscieflte,
inscrevia nos seus cadelnos reivindicativos, ao lado das reivj.ndicações
imediatas e económicas pol lnêlhores sa1ários e mêIhores côndíçõês de trq
balhof inscrevia tarnbém outras reivindlcações mais profundas que só o
MRPP dêfendia e dêfendê:

- a luea pela semana dês 40 horas
- a luta pelo saneamento dos fascistas e laca{os .do: patronato.

Foi â greve do Metropolitano en Maio de 1974, pelo salário de
6 5Oo$OO e pela semana das 40 horas; a luta da Automática por Íeivindi-
cações económicas e pê]a semêna das 40 hoxas; a greve da Messa pê1os
6 ooo$oo de sa1ário mÍnimc e pela semana das 40 horasi a grêvê dos padei
ros pê1o horárlo dluÍnoi pelo aumênto de salários e pêla semana das 40
horasi e tôdo um caudêl de grevês e outras lutas que envolvêram cerca de
un milhão de trabalhador:ês -

Râpidamente esle Ítôvimênto grevista de l4a1o ganhou aspêctos novos:
ô seu calacter prolongado, a luta côntra os despêdimentos e pelo: sanea.{ên
to dos responsáveis fasaistas.
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Na Mêtalúrgica Duatte ferreiLa (Cabo Ruivo) os operários travaran
uma greve de nais de 60 dias, eontra os despêdimentos, pela êxpulsão do§responsáveis fascistâs e pela satisfàçào de rêivindicáçà.. ..oi,ó*:.ià".--

Na ITT/StaEdard, as operárias sào a força prlncípal de uma inpor-tante luia gr-rê levou à greve enr 14 de Maio com 
- 
os 

- seguintes ôbjectiv;s:
aumentos de salários, nelhores condiÇóes de trabalho, semana das 40 ho-ras p pelê exoulsio c,a adlhinisttdÇ;o fascicLa,

Na C\'1rrjnha as opcrárias clesencadeiam em Jutrhô u'nd prolonqàda lu
La com a ocupação da fábric.r, pe.1a semaDà das 4o horas, oelà saciÀfação-
de rieivindlca(ões econór0icâs e-pe10 sareamento dà encarregada.

_ Na Cambournac, BOo cperários decidêm entrar em greúe pela reivin-dicação de um mês de fêrias, aunento de salários, semana das-40 hoias e
sanedmento cloji lacajos dos patrões.

Os ope::ários da SIÀCEC/INEI dêciden, êm plenário, ehtrar ên qxeve
gue seria und dàs qrcves n.ais prol.onqâalas e con-ocupação, que poria-à
prôva a capaeidade_de Íêsj-sténcÍà e firmeza da classe operária: pelo au-úêntô geral de 6a1árj,ôs, contra as ho]:as ex+-raordináriaà , pelas ?o horase pelr êxpu1sào Cos iacalos do patrao.

Ena 22/8/74, 3OO tiÀbalhadores do Jorna1 do Cômêrcio decidem entrar
em greve - que sê mantet:iê pôr núitos dias - pêto saneanento do fascistaCarlos Machêdô.

E sêrie longa a 1Ísta que te!Íanos dê enumerar.

_ Tocles estas greve.; e inlylndlcaçôes, eú especial a luta pelas 40horas e pr:los s;lneamêntÕs, rnobrlizaramlconira eta! os, partlalos ãonciliaJor::. . ':r.Jo--

Em todas_ eias se destãcarâm semprê os lacaios dô paltido revisionista de Barreirinhas cunhal cue apareãiam êm todo o 1;à.';- a;;1";;;-;;ÉbÍar os Lral)all ad:.rl.j.

Cor]vi{á r.eferir, peLo aonjuntc de 1ições que encêrramtlatar de lutas em quê o nossc partido assuriiu 
"ú" 

p""ifào-á.duas lutas quê narcam a história da .1assê op..áriu'ãà .ro""oto pêle firmêz.i de_que clas são exemplo, comà pela aureza daque sobfc elits se abaleu,

e por se
direcçao rpaÍs, tan-

rêpressão

- 6 lut e dê Tap

- Ern 1: de Julhô de 1973 a polÍcia dê ehôque invadiu as instala-
Çõê,§ dô,À(:r.oporto e carresou soàre os "pu.ariá" 

-.ã".ãntrados frenteâo edif íc.ro .in acirinrstraçào, oncJ^ exiqiarn a aceitaiio das Labelas salarià.1s. 
^pesrr dJ 9 jilha assassinÕ dos csbirrcs da po1Ícia, a roslstãnciô c a firm.ri cer.,,nsLrscia jmpôs a saÍda de ral esl-;;;iÀ"'", piã"ãà:-

::i"9" "9 1utl, foi corquistadà a tabela salarial ê imposro ô rêgrêssodos operari os presJs cntretanto.
E-eta.primelra Írànde luta da cl_asse, desencadeada na TÀp e, d.eg-

lê 1o9o: dirj.qlcla pêlô n.sso partido, fol objecto de un comunlcaalo doconrLc Lênin( - C.TitÀ Côntral do ,4Rpp _ ondê erd Íeita a anáIise pol_Ítica de tal confrontação e sêudada e classe "p.ri.iá-ãã ra,p.----- '--=

- Poucos dias depois do 25 dê Abtai:l, os lrabalhadorês concentram_
::: ÍI":!..ao cílifÍcio da êdrninisrração fascista. à"igina" a sua áxputSâo tmed.i.rla -

À burquesÍa viu-se âssirn obrigada a retirar aquela adminisfração.i4as logo é .toztnhada r]1la Comissão eáminfstrativa .oÃf,o.t^ po! 3 nilitarl.stas e 3 (litos representantes ilôs trabalhadorês.
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Entrêtanto iniciam-sc as negoclaçõês do ACT.

Hn L2/7/74, sob a no§sâ dileeção. ôs ttabal-hadorês concentlaran-
-se numa nanifêstação ê reali2âm um comício junto,ao llangar6. Reçomeça
a qêrmlnar a revolüa aqôra tamb6m contra d comissã', sindical revislo-
niára oue tinha lraído os Lrâbalhadores e estava aÔ lado da aalministra
çao.

É aprovada a conslituição de urn caderno reivinalicativÔ com os 5e-
qulntes pàntos: aumeítô sala;ia1; sancraLlento dirêcto por parle dos tra
Éathadoràs e :iulgâmento Púb1lco en êssembleía de massas dôs fascistas
rêsponsávels !e1ás acontàcimentos de 12.1'73; divisão êqultativa dos
lucios de 197i, cessando a Partir daÍ a comparticipação dos,trabalhadg
res nos lucros; recusa ale àespedlmentos; ãpIicação'do horârIo §emanal
ão AcT; exÍgêneia de !1m posto médlco aberto 24 :nôraÉ e uma ambulârlcia
de sêrv1Ço peflnanente; andamentô das negociações do ÀqT índependente-
mente das nêqociaçõês alo caderno reivinalicalivo'

Entretanto. êm 12.8.74 6leÍada à prática a sêmana das 40 horas.

Etn 26,8.?4 ê dêcidida a êntrada inediata em greve e constituldos
o secretariado da qrever a comissão dê informaÇão e a coúissão de cul-
-tura 

queêntram de inêd-iato em funções.

Nessa mesna noite, atravês de vários pôstôs de rádio, toda a bur-
guesia, com a êscumalha revisionista ê cabeça, desencadeia uma Itanale
caftpanha dê calúnias contra o greve da TAp.

À TAP ê envadida por 12 chaimites.

À greve mantém-se ôrganizada.

Ea 27.8.74 urn plenário de 4.ooo trabalhadores vota massiçamente
a continuâção da grêve, Durante o ptenário dois caciques social-fascls
tas - DaniêI cabrita e Costã Martins - têntaram fazer aprôvar a suapen
são da 1uta. ameaçando de militaraizar a enprêsa.

B$ 28/8/14 a fÂP ê declarada sob foro fililitar passando o RDM fas-
clsta a rêgêr a empresa. mas a luta nem pol 1ssô rêcúou.

o CoPCON ôcupa a empxêsa e tênla obrigar a tlabalhar os operários
sob a mira das G3 e das"Chaimites"..

tn 23/9/':'4 é fêlta uma grande manifêstação pela imposiçãô da 1Í-
bertação de âlguns camaradas prcsos, e é conseguido .

Às zêro horas d.e 25/9/14, 200 opêrários do hangar 6 são despedi-
dos, tendo resistiílo até às 2 da madrugada, acabando poÍ ter de abandg
nar as instalações debaixo ale arnas e perseguidos por cães po1Ícias.

ãs 8 horas 15o operáriôs das equlpas e do tllesmo hangar são tambêm
deepedidos.

À luta intênsifica-se, novas grandes manifestações são efêctuadas,
grandes concentrações nas lnstalações da TAP exiget! a Íêintêgração Ímg
dlata dos camaradas suspênsos e despedidos.

Em flns de Setembro a burgttêsia vê-se obrigâda a desmilitarizar
a empresa e a reintegrar todos ôs trabalhadôres.

Mas ent outubro, cle novo são suspensos ê sujeitos a interrogatórlo
Didescô 55 trabalhadores dôs tnais desLacados na luta, onde, evidente_
;ente, vários camaradas dô Partido estavam incluialos.

Dêsde o 5êu inÍeio a grandiosa luta dêsencadeada teve sempre como
opositores activos e estreitanente col-igados fascistas ê social-fascis
]:as.



À lula prosseguill. o baderno i:eivlndicâtivo e o ÀCT chegam a es_
tar suspensôs nas neqoclações até ã ,elntegrâção totat. e sêm quâlquei
sanção dê âlguns ttabelhadores ãiida suspensos.

Quandô l:ovê gieve eúm ocupâçãô da einpresa é decidida, o Governo
soci"al-fascista nacionalizã a ernDr:esa coÍro nedlala tendente a fazer re
cuar todos ôs trabalhadores sôb o pretesto ale, agora, nacionalizâda a
enprêsa é já dos trabalhadores. Ta1 tentatlva apànas Impediu o rêinÍcio
íia greve nü da'.a apràzdda, 2l/Á/1a, mas não conseguiu evitar que todos
os operários màntivessem rl.Ía grande dispcslção iiara lntênsificar a 1uta.

En 23/4/'75, é aprdvada uma moção de repúdio e censura aos nenbros
da comissãD Si.dlcal con excepÇão de 2 operãrios nela lncluidos, os quais
assurniram a posiÇào 3utónoma de .lesnascarar tôdo o rêsto daqueta Coris-
são, dorninada por tÍaidores rêvisionistas. A noção aprovada lêvou o
c,onhêcldo mlrt_lstro social-Íâscista i/eiga de O11velra a propor o sg
neamento do§ gubscritores do documento.

É de novo lnieiada gr:eve progressiva com ocuDaÇão permanente eln
suqêssivas conceotraçôes e pienários diárros onde é feito o ponto dâ
situaÇão.

Durante êsta greve, o trabalho cultural assuiniu un papel relevante
ê côntr.ibniu para manteÍ uma ampl.a nobilização nas 24 horas de cada dia.

À greve concluiu-se coln a assinatura do ÀCT contendo r.Lrna paltê si-
g4I'icativâ das re Lvin,l r caÇáe" .

Durante este periodo foi eleiLa a Cornissão dê Trabafhadotes qua-
sê totalnentê comoosta por operári.os e trabalhadorês organlzados no nos_
sô Partido.

- ã luta dor TLP
Foi com base na elaboração de (lm aaCerno reivindlcâtivo gue traaluzla

as asplrações lftediatãs e sentidas dos trabalhadore5 dos TLP, guê a di-
recçáo do 1Q Sindicàto - I,UTAI UNIDADCI VTTóRTA! soubê unlr toalos os tra
balhadorês dos TLP e conduzil u,:na luta cheia de ensinamentos.

Fo1 côntra os rêvlslonistas nô Poaler que essa luta fol cônduzida
pôrque foram ê1es os seus Frineiros e prainclpais opositores.

A ÔRGANIZÀCÃO TJÀ GqEVi

3 dias de greve de zê1o foram a preparaçâo da greve que se!14 declarada
no dia l-8 áe Junho de 1975, clepois da rea-rrzação dum p1eôário nesta sa-
1a da Voz do operário.

Após o Plenário, os trabalhadores compreendendo a ÍÍlportância que
tlhha a lnfornação do ?o.ro sobre a rôzão dã sua luta e prevendo o§ ata-
quês e as càlunias que a burguesia iria dêsencadear diligêm-se nêssa ftês_
ma noiLê â pádio nenascençê ( taÍlban c$ lutJ @ntra a delrcluÇão ao PaL-riarcêdo)
e consequ'i !:ôm gue à di1-eaÇão do siadrcdlo dissessê aó Povo as razões da
reve.
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Nessa mesIila nôite. ceniene e meia de

clicato olganizarêr e gLeve. a;iaÍ-se:

A côndl-lÇãô
âlf fin de 7 di.âs

tr:abâlhadôres , reunldos no sin-

- Coi"L+á. dF Crev- e1 cdr:.f lc'Jl ae :Íà^aIhO;
- Conités de Greve I'óveie;
- Coordenadora da Greve, con sêCe nun 1oca1 Ce trabalho;
- Cria_se o Boletiit .1e crev_e;
- tlabcrou-se ô Plano ce Luta.

da lirta ccnira Õsr fura_g!.eves social_fascistas obteve'
rr. À acleg;o çe !o0q À greve.

À REPRESSÃÔ DA LI]TA

Desdê o lnÍciô que todâ a bul:guesia, em especial os-soclal-Íascis_
tu= qrà à"tã" donrinaúam a rnfnrm:icão c o \llntstério das Comunicaçges-^
{ o üintstro velga de oliveiràr, lançaram os 'nàis torpês ataques a.gre-
vê , ataques quê vieram u."rrit,ui""À a invasão das cántrals Tetefôrricas
pelo coPioN, áo ^uu.o 

tenpo que eram feltâs buscas a casa de canara'las
e presos os gue cncontrdven'

Nesse nesmo ô,1a, 2/2/75, os ;ràbalhadotês dos TLP (cerca de 5'000)

""trutn 
nrii",*. r", à rua ccmo o fizêram nô prineirÔ d1a de greve' dei_

xando ben clara a sua firmê disposiçáo de lutar.

À burguêsia rêcuôu e a ocr.rpação militar foi levanlada'

DE UI'1A I,I]TA ECONÓUICA A UI,l{ LUTA PCLÍTICÀ

No dêcoraêr dâ luta os +-rabâ1hâdores dos TLP §Ôuberan transfornâl
a sua luta nunê luta $ais gelal da classe operária e do Povo êontra a

exploração, contra o faseisrno ê contra o social_fascismo'
Nas manlfêstações &e rua, exponianeamente as massas começalam a

grltár "A Lutô Contlnual O \{inistro para a rual". O que mostra o carac-
Lex politlco quê a luta tinha assurrido.

Pôr ôutro laalo,nesaa altura os orgãos do Poder conlrolailos quase
exclusivanente pe1ôs social-fascrstas, tinham nas §ua§ cadeiê§ cexca
de 4OO revolucionários marxistas-leninlstas presos, entre os quals o ca_
rnaraala sêêretálio-qêral do MRPp - Àrnaldo Matos, e os tlabalhado!ês dos

TL? soubêrâh LÍgar a sua luta conLra a exploração, à I'uta pê1a llberta
ção dos seus camaraalâs revolucionários presos'

Gritâran_§e nas ruas palavlas de ÔrdêI.-l como "Libertação Imêdiata
dos Anti-fascistas presos. "

Fol aprovada em assênbleia por esrlagadora naiorla uma Moção exi_
gindo â 1ibêrtaqão ímedlata alos anti-fascistas preso§.

UNTR À LUTÀ À tUTÀ DE oUTRÀS EMPRÉSÀS

No dla 4/7/7a, realizou-se uma qrandj-osa manifestação operária
con a presenca dos tirabalhadores dos TLP - CCT - fÀP _ ê METRO, nessa
altura rquase'todo o sectol <1e conrunicaçôes estava em-Iuta' oaÍ à queda
do Mln1;tto veiga de oliveira e do PróPrio Governo, foi um passo

À GREVE DOS TtP

o cadelnô Rêivindicâtivo era justo e tinha os ponLos necessa-
rlos ã moblllzação cla esmagadora maioria do§ trabalhador.ês,
O lnÍcio e decorrer da luta fo1 sempre acompanhada de uma mo-
bllizacào constànl-ê dus trãball)àdores { dgltação escritê,agí-
tação cral pelos ConiL6s d, Creve, 3 manlfesLãções de rua e
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caitazes nuriais nas ceiltlais ê locais de trabalho ê, tambéB,
nôs principêis poolos dâ ci(lade - esta?ões de I4etro e Comboi-
os, ÉràÇês etc.l c q',-- peEn-ti.l unà reÀposta taco_a-taco às
caIúnias e insiyluaçàes dü informação burguesa;
A saÍda frequênte ( alã sifi, di,a l]ão ) do Boletln alê Greve,
um jornal quê alõn de Íazer o ponlo da siLuação e aponta, o cC
r{inhô a seguir en aada ntomento, tinhô crônicas dos vários locais
de {:rabalho escaitas pê1os próprios trabalhadores enr luta, o
quê ô tornou o Boletirn de crêvê num auLêntico dê jornal de
nassàs e par-l as rrss.'13;

O desnascaramento constante dos revisiônistas que ao têdtarem
apagar c fogo da luta (ê furando a greve) fez con quê as massas
thês aplicasaêm o jLsto ccrrectivô;
À aglLação e a propaganda foram vêrladas ê lncisivas: fez-se
dêzênas'alê jornêi.s murâis a mostrar os oldenados dos ad$inistra-
alorês ê directôres da emprêsa em comparação côm os olcleÂados
mais balxos, allás, os da grandê maioria.

a, comrárÕ§, OE IEEIRIHROOPE'
A }IOVA FASE OA LUTA PELO POOER

os operár1os eômpreenderam tambérn que a questão da unlftcação e
da flrme direcÇão das lutas êra, eono o MRPP apontava, uma condiçao ne_
cêssária parâ vencer todos os cexcos, toalás as sabotagens ê conaluzi-los
à vitória.

As coniissões de trabaLhadores surqem coftô uma necessldadê da clas
se operária ale se organlzar autonomamenie e de poder dispor dê órgãos -
próplios que dependesiern exclusivanente da sua vontade. Esses ór9ãos coÍne

çarãm a súrgir: por todô o ledo êleitas em plenár1os de fábrica e empresa.

Toalos ôs pârtidos burgueses se põem de pé atrás; os revlslonistas,
como nestes casos vão sempre à frente, lançarÍ-se de imediato numa intensa
calnpanha de ca1únias e atãques côm vista a deslruir esses órgãos novos
quê a classe operárla crlava. TenLam fazer crer qLre eles são unl contra_
ipoéler contra às conissões sindicÀis, prôculânalo asslrl1 dividlr os operá-
rios e êsconder o que as comissões dê trabalhadores eralí na realidade: o
embrião de una organização do poder dos operárlos contra o podel e o Es-
tadô da burguesla,

o MRPP é o único Parlido que exorta os operários a defendêr e a
mul+,iplicar por todo o lailo esses órgãôs,

Duas classes, duas po1íticas, duas posiiões.

Liquldar ràpidaaente esses órgãos _ era a taÍêfa imediata que se
punha a toda a burguêsia para recuperar o terreno perdido e repor a sua
"ordem deinocrática".

Dêsenvolver esses órgãos, fazer aleles aquilo quê eles tinham condi
ções para vir a ser: órgãos-do podêr polÍtico áos opêrãrios - foi a tarel
fa quã os marxistas-leninislas'o MRPP - sêmpre apontatam aos operários,
como única fo::na de fazer avançar a revolução.

À multlplicação e o deseôvolvimento alêssês ôrqãos e o desenvolvl-
mento da luta de classes, cclocou, de imediato, o problefia da sua centra

. o congresso das comissôês de Trabalhâdores, realizado na covilhã,
nos dias 27 é 28 de setembro de 1975, no qual participaran qomlssõe6 cle
t'abalhadoTes das OGI4À, CÀMBOURNÀC, TLP, ETACEC, AEP, SOCIEDÀDE ESÍORIL
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(da Região de Lisboa), revelou-se de uma ta1 importâncla, dê um lal aI-
cànce e de tamanha oportunidade que levantou contra si toala a burguesia
con os revisionista6 à cabeça,E êslabelécen o seu plano de ataque à gran
de vitórla que foi essê conóresso, adôptando a s"gilnte poIÍttóa de átal
gue aos operárLosI liquidar as Comissões de Trabalhadores, tomando-as de
assalto; preparar llm congresso fantôche coln vista a lmpedi! a unlficação
de todas ds Comissóes dê lrabalhadores sob Lrnà direcçâo única; crlar á
císão, para úmpedir os operários de se organizôrêm,

o 25 de Novêhbro seria o coroar dessa politlca de traiçãô, que o
nosso Movimentor no dia 1l dê Setembro, através do Àpelô à Esquerda do
camarada Arnaldo Matos, caractêrizou como uma forte contla-corrente no
selo da revolução. a fim de a alesviâ! do seu rumo eêrto.

Quando no dla 25 de Novernbro, os socíal- f asci s tas procuraram ser-
vir-se dessês 6rgãos e implicá-los no sêu golpe reaccionário, logo o
MRPP alertou que embarcar nêssa aventura sô podia ccnduzir ao- d.escrédl"-rô ê à llqujdação, alnda que remporária desses 6rgãos.

Preclsamente no dia 26 dê Novembro de 1975, o nosso Movimento lan
ça a directiva "Hoje Plenãnio! d,?- tâ.bli..t en lada. d Reglão de L.ítbod. éique apontava à classe operária e a todos os trabaLhado;es, como tarefasinediatas e urgênt.es:

- Reallzar amp.los plenários ern todôs os lácais dê trabalhof para
dêbater a situação po1Ítrca;

- Elêger, nesses plenár:ios, ê onde não êxlstam, os seus órgãos de
vôntadê popular;

_ l,impar os quê existêin, de todos oa conciliadoresr oporlunista§e lraidores;
- Elêgêr dirigent.es para centralizar regiônalmentê ê unificar poÍ

sector alê actlvidadê os órgãos de vontade popular:;
- Àplicar a senana das 40 horas;
- Aplicar o controlo operário à produção e à distrlbulçãoi
- Pênsar serlânente no armamento do povo dê formà maciÇa e organi

zada com o estreitamentô das ligaçôes com as cornissôàs de sótaã
dos,'

- Levar por dlante a poIÍtica da prêntê onicâ;
- Defesa intranslgente da democracia operária;
- Forrnação de mi1Ícias nas fábricas, para alefêsa imediata e salvaguardd dos bens do pôvo;
- Àprovação de moÇões sobrê

social-fascis+-âs que não
f 14.

E essa dlrectiva terminava

a situação politica, com expulsão dôs
aplôvem as moçoes aprovadas por lnalo-

di zendo r

"A cl6Á5e apenãx-i,d nãct ytod,e e^petLal ndin un aegund.o.
0 -parLÍído ^úcidÍ.-1d.ócLáta 

deve-.tett Lo n.t Ld.etlad.o" Le^Don
davo,( peÍ0. divi!do ,ruo ?\tófe no aeíu,1d ctatte ooelâ\id, c pe(a\ ;asulieiôtc;at que di\da nào lo'Lan ttoottã
daó e quQ inped,eq de lazot natchat decidiàantnte paaã
a d^ ádl-to do podetL,'.

Os factôs e a evolução dê situâÇão vieram comprovat mais una vêzque esse era o camlnho certo que se abtiâ à classe operária,
Os opôr:tunj-stas obtivetan sma vitória. À elasse operária não conseguiu superêr a tempo as suas insufic:ênclas e seguir o-único caminho-que podia seguir.
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ftoje, a classe operáüia continua a têr ale i:lavaf duras lutas para
dêfender áqui1o que coniuistou nêstes trê§ anos e qtle só poderia tel as-
seguradó sé não iiv.sse'sido impedida de avanÇar ê 

'lesviada 
do runÔ a se

gu j.r.

É no calor desta luta. e para dirigir essa luta, quando os oportg
nistas e particularmente os revi;ionistas aparecem rnals 

'lesmascarados --mas semprã a tentarem recuPerar o tempo-peràido e a 1ançai-novas llusoes'i 
ãr; ;à funda o Partldô dà classe opãrárla - o PCTP - no 

'lia 
26 de De-

zembro de 1976,

É necessário que esse Partido seia rêconhecld6 pê1a massa dos oPe

rárros e a e1e adirani; é necessárlo que os opelários e todo o Partido rê
;i;ãÃ-.; r-rçá"" a"" lutas travadas, que os-operários comPleendam-as ilu-

"õu" sraes"i.ru" quê os oportunistas thês têm criado e que so o MRPP-e. a-
gài" 

" ectn l"hes'falou e fala vêrdade e thes apontou como único caftinho,
o cárnlnho da unidade da classê e ala luta_pê1o podêr como condlção Para a

"uii"iaçã" 
alas suas prôpriâs rêivindicaçõês imediatas'

EOrÍtcRe o pnclloo
NN 1UIR T PRPR IUIRN

Um Partldo não se funda quanalo se quer, ne,n a sua fundação s19ni_
fica o fim ale qualque! outra coisa a não ser o fim dâs espêranças para a
burguesia de iÀpedir que a classe operária encont!ê a dlrecção que preci

"a iata a"aug.t_a claése dos ôpressores, explora'lores e parasltas'

O Paltldo funalou-se para a guerra, e no momênto pleciso em que a
burguesla aleclara uma g1ru.aã da 1oÁgo alcance contra as conqulsta§ dê
ciãise operárra, e . .Íu."" operárià 6e levanta dlspôsta a defender êssâs
co4quistàs e a avançar no caninho da RevoluÇão.

Tomanalo o congrêsso e a§ Rêso1uçõês do 1 PLenun conÔ o gula se-
gulo para o eunrprimeãto alas pesadas taiefas quq inculibem aos conunis-
É"À' i..,ã"*r"* à'classe operáiia e ao seu pariido, o comité Rêgionar de-
;;;ú";;-;-;.'ri-n.".iãà iealizada em Fevêrelro ú1tlmo, elabo'ou um Ple:
no Geral da ofenslva do Parcido na organizaçào ReqiÔnall dê Lj'sboa em

: -EêiE7õ-ããã nossas
forças, o pilar do Paitialo comunlsta.

Edificar o Partido nas 10Ô Grandes rábricas - fÔi a jÚsta e corrêc
la palavra ile ordem para todd a Reqião.

É desse trabalho que se impõe neste momento um balanço que-toÍnê.co
no pÍincípio: anâlisar o passado e o prêsente e às lutas do passado e oo
prcsente, para avanÇar com maior firrnéza, maior: ilecisão ê mals rapi'lânen-
te.

l. A c,EloANlzaçacl ElaB
1G,O G'FIANEIES FÁBHICAA

fomanalo como base o movimento de àdesáo, o Pl-ano Regional apontava
o objeêtivo da criação de céIu1as ôu, pê1o lnenos, o estabelecitênto de um

contácto em cada umá das 1OO Grandes f'ábricas do plano'

Hoje verificamos que estão represêntadas oêsta Confêlêncla 60 das
roo craoáás ráú.i.u", "r,i 

rurlto que ,,ã congr"=so da rundação só esLivera:n
apenas 30.
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E se não estão já hoje aqui presentês rêpÍesêntantes de lodas es-
sas tOO fábricas. lsso dêve-se à linha que está contra a organlzação das
fáblicas, que se Íecusa a coftpreender ê acej-tar que o Partido que teiio§
gue ediflcar é um Partido dos operários, assente nos operár1os.

A organização das fábrieas é a condlção necessária ê fundamental
para que tod.o o restante trabalho do Partido - o tlabalho dos bairros,vl-
las e al"deias e todo o trabalhô dê nassas - se desênvolva e se consolide.
Pensam mal aqueles que pênsam o contrário. É cono se quisessên construlr
aE paredes em cifia do telhado.

sê o nósso trabalho nas fábricas avança, todo o Partido avança ê
se desenvolvê. sê o traba-Iho nas fáb!:icas nào avança, o que espera o res-
tantê trabalho ê andar para trás.

- A fábrica ! a fontq onde o Paitido têm dê mergulhar e 1r beber, A
orgranlzação das fábricas á a organização e á eaitlãá(ãá àó iartláo,

O movimento de adesãô - que sofreu reslstênciâs ê boiêotes dâ paÍtê
ale certos ;esponsáveis. rêvelou-se cômo uma fonte inesgôtávêl ale recursos.
Às 331 adesões vinalas das lOO Granales Fábrlcas são já uma grânde força quê
têm as suas Íaizês no movlmênto dê clâsse operárl-a parâ leconhecer o seu
Partidô e a e1e aaletil.

É necessário que êsse mcvimento se intensifíquê. É necessário que se
adopte a polÍtlca da polta-aberta aos opêráxios; quê se co bat.Lm o; pon-
tos de vistâ sêêtáriosi que se dediquê uma partlcülar atençâo à educáção
e preparação dos aderentes, de forma a armá-los para respoiderenr aos lrg
b1êmas sobrê os quais Lerão que decidir nas fábricas, nos sindlcatos ê -
em todo o lado.

_ É necessário que a nossa Conferência discuta profundamente estaaquestão, para que ela assinale um poderoso e decísivo salto nesta matêriã. -

II. EB?AFI NAB LUTAE PAFIA AEl
INFL|JENGIAFI E E'IFIIGIIFI

Estar ef(t tôalas as lutas para exeriêt sobre el"as a nossa influência,
direcção e hegênon1a - ê a orientação que nos 6 dada pelo I plenun.

Tomar a cabeça dã luta pelos contratos colectivos ê a dirêctLva que
nos aponta o Plano de ÀcÇão e Tarêfa Central aprovado pelo Conj,té Regio-
nal dã Lisboa.

Â histôria dã classe operária ê a hlstôria alas suas 1utas. Isso signl
flca que quen se coloca de fôra das lutas guê a classe operária aiárianei
te tem de travar, esLá Fora da ciasse.

SÕ a classe opêI:árÍa luta poi nelhorês contrato§ coLectlvos, por ne
lhores condiçõês económicas e socials, os comunistas têm de estar ãfreh:
te dessas lutas, para as conaluziren à vitôria e para, através de1as, fa-
zêr avânçar a consciência po1Ítica dos cperários_na perspectiva,ala toma-
da do podei:.

Quando se diz que se devê " fazer da actividade sindical o eixo do
trabalho dentro da fábrica ou enpresa ", isso significa que em determina
da sltuação os sindicatos desêmper:han papel de relevo na'condução das lq-
tas das massas, e Dor lsso os càmunistàs_ têm de êstar ôndê estao as mas-
sag e asseg:urar ai a dirêcção das suas lLutas.
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Na situação actual, a cLasse operárja defronta_se cÔn uma 
'lurê 

luta
conLra as desintervensões e ,i regressc dos patr:óes ê aÔfltra os despedi -
nentos.

Esse âtaque que a burguesia move veln acompanhaalo do ataque a um con
junlo de outrás já obtidas, e tem a ver cóm a liquidação dos contlatos
ãolectivos a fonte de "desestabilização" - por portarias en que o gover-
no, ile acoralo con os suPêrloles inteiêsses da ecÔnonia (da burguesla)prg
lênde lmpor aos opelários aviltantês condlções de trabalho.

os conunlstas devem saber apoôtar claramente aos operárlos , que a
razão desse alaque reslde, antes dê mais, nas traições revisionistas que
quanalo os operáiios quêriêm avançar pârâ os sanealnentos, sêmpre quiseram
iazer ver que se não devlam sanea! os fascistasi que quando-o nosso Par-
Lldo dlzla aôs operários que dêvlan exlgiÍ as nacionall zações , eles -os
revislonlstâs _ êl:am os primeiros a opor-se_lhê, no governo e no seio
dos operários, a essa mêalÍalai que quando o nosso Partido apontava cÔÍn a
necessidade de criar conissôes de trabalhadores e inpor o controlo opela
riô, eles defendiam âs ,batalhas da pÍodução" o conLrolo e o policíane!
to dos operáiros e procuravan regula-qlêntar ao nivel alo governo aqull-o que
os operários só oodiam qrlerer o defenaler na êxacla rnedida ê!À,que estavam
contia o qovêrnô e ês suàê 1e1s, quando o nosso Partldo defendia a neces
dade ale criar milicias oper:árias nas fábricas, para defender os bens alo
povô, êleã-.respondiam coÍn os CDRS social_fascistas;que quanalo os operários
querlam lutar, e1ês dizian que esse era o caminho ale regresso ao fascÍsfio

09 comunislas devem saber apontar aos operários, que o caminho a sg
gulr é o caminho'! de únir a cl-asse e avançar na luta, na oposlçao ao rg
grêsso dos patrõês justanentê saneados pela exisgéncia da nacionalizaçao
dêssas êmpresas, pela ap11cação do controlo operário, pela intenslficaçao
ê reforço alas suas eonissões de trabalhaalores êleltas democráticamenle e
revoqadás quando os operários o entenalêren, pêta ôposição aos despeatimên
tos.

Estar nas lutas,para as dirigir, aleve ser a bandeira que tenos ale
empunhar côm filmes a.

III. A CLAABE G,]TEFIAFIIA E A GAMPANHAIIFUÍvC'oB E,o FovC, PAFIA
ct JCIFINAL EtA VEEIEIAEIE'I

Ào alinglr a Região de Llsboa o objecltvo traçado nô canpanha
"f'undos. do Povo para o Jornal da verdadê", contta a lisha que a teni:ou
lmpêdlr, ã cabeÇa da qual sê enaontrava a oportunista Iêresa, respor_
sáve). pela direêção dessa canpanha, a classe operária foi a força pri!
clpal ê decislva da canpanha.

Às grandes fábricas liveram uma influência declsi.va na conquista
do objectlvo flxados.

A classe operári6 compleenalêu a i-mportância po1Ítica dest'a batalha
parâ a edlficação do seu paÍtidô. Ela eonstituiu c 1c grande apoio i
mediatamênte após o Congresso, para aninar o partldo para as batalhas
que se seguiran e quê se seguirao.

I\,. INTENEIFICAFI A LUTA §c,lvTFIA ct EtEvtBrclNt§MCl
o nosso Movimento e o nossc Partido sempre apontaram clara!flente

que sem desnascârar, isolar e esmagar o reviàionismo a classe operária
não se consegui-rá unlr e levar a RevoluÇão até aô fin,

O revisionismo nâsceu corlro um paoduto da burguesia para consuno
dos operiários,para corroFrper os operáÍioE, destruir a sua consclência
de cl-asse, IÍquida]. a sua fort:a e organiaação.
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f por' i:so, entrê ôs operár:ios, no seiÔ dos operários, quê o rê-
visjonislro r1,-vÊ ser desmascar:aCo e conbatidc.

â 1:':slil+ quê 5e no_l c'rlcca, c printlplc de quc l-emos d' iiar:tir i
es{:e: sÉ o rev-;ionismo .,pu t"..r* 

- 
p..tà co.rbãter os ôper:ários, não há du-

vida qü.r c r(r,. Lsj.onismo terá os se'rs piorês lniÍ\igos enlle os opel:arlos/

" 
p.,atj-a 'lo- nl)aentc-etn qde esl;es torr,ern consci.ênciã de que a§sim,é, tra-

tê-sL- (1a) snl-ref se nos son?s ôu não c.1pê.2€,.s de encôntra:a cs i.1étodos coli_ l
r,.:cto: .júe per-rnitan aos operãr:ios idêntificar c i-n:!migo ã ecnbalel'

rli.1v,rr li,-ii.. luta sêm trérjuas conlra o revisionisno / ô ;i L:'r:ef ;i qt'ir
tênÕ5 Cir cuml:r:ir enluanto ho'.iver classêri 1a socieca'lê'

relrl:')Ír, no er\tantÔ, fazê_lo con cportunidade, isto é, c'' acotd! lo
urr3 lect,rce ealequadaa c.àa carc, <1e modà que as suas po:iições,siliarx 3r".-
pre rais enf::ar1úecXrlas e dêsmascaradas perallfê as nassaS, e ii'ao ielorii''"
dâs, i'lão r_oCemós cdneter erros que, no fundo, assentam na col1cepçao i)!'
rada e ievlsionlstô de que o combate ao revisionisÍno pooe sêr travado
dê qu;rlquer forma, fora alo §eíô das massas e conLra o sênti! e o quêrêr'
por vezes errado e{boxa, das massas.

os coEiciôs da sor:efane e da UTIC, numa allur:a em qlle tcda a bur-
qncsla tental.,a en"rolver nuna cêpa alê democracla a farsa das srlas elei-
çôai pt,r,.t a legislaxiva, fora.in urn optimo mêiÔ de dêsmascararessa clemc-
cracla e demonstral aos operãrios, ,'tão operl.," dessas grândês fábricâ
orre tiDo de denocracia era esse" oÉ revisionistas tivêran de dizer q1_'

ã-i.r.á-p"it,lã"-"á"-pãaiã falar aos oper:ári-os, porque lsso 1ança ê du:'i
da entre os opetãrios

o nosso gartido não podia falar aos operários, porquê isso iria 1ênç'ti;
a düvida entre os opàrários, irià ]evêr os operári-os a interrogaren-9c
entre 2 caninhôs. E eles não suportam que os Ôperários pensentf se lnl-'er
ro.ruem e os inlerroguen e Lhes peçam coi,tas.

Poa isso esses comÍcios, mesmo não podêndo efectiva]t-se iora un:r
orande vitórla que, coÍno o camarade Àrna_ldo Matos teve a ocasião de dl--
áer na alt,jra aás operários da UTIC, se traduziu nlsto: naquele fiomer":o

êraÍn e1e5
a d.Lzer 'dlrlam a

Àinda nãô Pasgou muito tenpo e já folan coiridos eâ Co:lLissão de -ta

uurtr".iãiàç pir"'ànn" foram eleiics cãmaradas nosscs e rlt1+-!os êlement''ç
democratâs.

Frui:os .liferentês são os que obtemos sempre que a nossa lula co)ltra
o r."i;;;;;.;;- .ãã'-ã-iti"ia. ,iá ro.n' correctà' À MÀGUa ê um exeÍnpro

ã"':;;-;ã;-ã'pãi-*"iiã-iãí"t-ão"itt o revisionisfto,ê âtacar o socj'al-
-fascj-srno que os operatao= 

-!ãdà. 
"o*prn"ndet 

o que é a traição revisio'i
ni 6ta.

os op:'ráriô§ coÍrprêenalem que, entre efes, todos 
'levem 

l-er o dir'l-
to a Ia1êi e a apresental as súas propostas' '4as já não compl:eendem que

nás oassernos 3 vldâ l qritar contr.l o rcvisionismo e não teiamos capezes

ão li'raa.o.t.ua na práLica o que õ o revjsjonisno' qual a soruÇão Dãr r

os ser.ls Faoblenias ê ê:!r que é ,]rre as nossas soluções se destllquem dã:i

falsas soiüções dos rêvisl-oíistas.
Ê na lula que os traiCores melhor 9e revelam' É por i6so.taÍbêm qu€

sô estanclo rrietláo no seio dis 1utas, acÔmpanhan'lo a5 lutas : !t:9?-:T. ^-plano ê obiectivos Dala e§sas lutas, nós poderenos most'rar aos operâraos
ãiii'ãi, ããiã"àã-iá" à àu "tiàiçào.'q,,"m '.'' 

r:earidacle .,s derenile e vãi
áté ao Íin ã sua frente.

ore\.isionisnoe>(istê.EpaIecêqueporvezeÍ]seten.leamenospre-
zá-!o. o revisionismo tern àe ser comlátiaã eÔm firmeza como o pior lnr'-
*ioà"""- "ài"-ãã" 

ãpLia.io=. Não podeinos pactuar com os Dontcs de vista

".iãa"ã ãã-".i"uu-àrã" ,,a*'aoã".;;;ã;i;"':-il;- i'Ã"' a" ;aber cornbatê-lÔs

(,r-ê imDedj-am os operárics dc ouvlr o qlle o I\4RP]' l\cs iini-a
*.i=-i""ã Àiu rá o prenincio do dia em quc os oÍcr;Lios os 1r 'e

êlês de fElar na UTIC.
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,1'.:. '. ,,,,:. '_,:. ,..:: ,!-: op!+rário, se é na rêalidade um operárlo err.ic .i:L. iridi.io, :jj.á Ê.i conclrÇões dê compleenaler aqutlo qr.re i;;-;ã;-";r_!'i_r n.ju.i.Lo que ;rão p.:rtenr-: à-sr:a classe, desde quti nos saitranros fazer--1hr cc,Í,p:eendêr e .,obrêt!1í,io o âjuden,os á retiiai ;"-iiçã;;-ã;-;";*;;â_

pt:.:. r! erperiênc i ar.

,1s_ corrdições são ex.eiêr-tes, o iirj-nÍgo rêvisionistê êstá novamen_i.- .,uft beco C-, cltlÍ.:il saÍda. Urna nova baialha da proauçào, , ;;i;.;;-.- .,.,o1 !-..-n ,- .. r:1,s;i-', ni\...rs ô qran.ies tr..riçàes, ê aqulloq;;-ài."tei,r parii rfe i)cer aos cperirros, conro preço da suà quota párt. ;'*e"i-ããorc:: :ento da our.Ílr.:âi â

O. o;eL. r::s met:.:ld: q:i ct)s â dârarn 2 anos a ouviÍ fal-ât - ê â lutar -pôr ,ff contr cto quê fol srbslituido por uma portaria, andaraLlt 2 anos aLi:-,,"r1hii:. siê:t r. ê.ei: dumêriiog l aqcra ianbên oi não receben; andaraú 2..a:1cr a alime:ti1r parasÍt.ait que só os tên sug.adô.E coiiô I, nrefalür.Íicôs, toáos os outrôs viran ou estão a ver os seugcoiti-:actoi t:ôca<ios pelc novo projecto dos dias de salário pâra a naÇãO,
r1r1.',rr qu. ;€'.1, r..-enl)ír1s,idcs Co3 cu!.rô$ que jã thes roubarain cono .,qaran
te i.) ljocial ,s!r1o". AIina.L as,,i:atalhas aá prádLrção', e os ',dias de sátárIo.l:ar'a.i: taçãr," ararLcc lue só aiz€rram andar ã ,'soôialismô para t.r;; À;j;-coiii.iirur â a':r.-ihcs irediilo cr-Ír :rabaillern úais, porque,'veà aÍ o fascisná"
.r '.:., .c. 1e ' .::órraz." êos iaJclstilo quê a lrôbalhar não .rerg.rn os operá't.sl

..:. ij:,!r:, -: ,!, s<in.. ",.- a.r :n§crsias .l 03 sabc,tadoreg. e em muitos ca_'',., rri.::-,.:riil ',,:J.. :1O tr.,.riir-. ir,..i ên.1ir:itar C .rUe CS Datrõês tinham.: , ,'. , I l'le ,, :^s rouhar;.
i1./ !j,!i.r, :r i. j:: v;jn o: ],.rtrõer e os fasc.isEas à regrêssaÍ àS em-

l::"::: :",1:-,.:::l':-:.:, .r :-.:er-ihes sue o melhor é não luraren para. r. ^ aa- sroi .s:D.*nr:a Çuerem lutar e só o nosso part-ialo lhes-iiz qte esse í c inico :a..rirho quá tã" .-""g"ii, "iuiail
c l)rÂctso e que nôs saiDamos estar êi'a-reiiis com vista à edificacão do par

PôrtuEueses,

r\s co di. jes são boa::. 0 qre,r ,.-irçõ,:s. currprir ns iloss.rs.:idar Com'rn1st ilos Ti..rfr.1l hêílcíea,
','IVA ii C]ÀSSL Ot R;iprl,, :

,l 11 rr iri,;iTIr). CüMit§-[S|]À DOS rRÀIIÀLHÀUORES PORTUGUESES :


