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CARCS CÀMARê'DÀS ,

o simples factô da imPortânciJ que ê dacla à apresentação d9 ul R::
lrtótro-ãolià o Írabalho sliiricar. na-r confer:êriciô da orqanizaÇao Reglo

',al de Lisboa, significa, "à-'pÀt 
ti, d'.ids cois'1s iÍrpÔrtantes: uma é â de

íriê ô tÍabalho slndiear puu.olj ã sei um problema polltico 
'le 

to'lo o Par-
'J;;^"-:-;;:;;;.-"- 

"""""a, á que o trabatho alesenvolvido nos permlte aPre

I;ii.i'r,làiã 
- ããá"-R;i:;ã;;.-;-ão,'aiçô.' de e1e poder ser uÁ precioso j"ns

Lrunênto para o rossô trôbalho futuio e de nerecer ser aoreciado por esta
aonfêrência vj.rada para 

" ril".ã-ã-'p"t" a baialha da ediiicação do Parti
do ê da dLrêcção da luta clas inassas'

o I P1ênum do CÕnlté centtal deliniu clarane'Lê o caminho a seguir
r-..ru itã,,àiiãJ "-úriurl.tu 

a"""i."Ài"" polilica e da êdifiÇação do ParLi'io:

"no ponlo de vlstil rlê nc''s'r act'i'Jidads exlernô' a 0fen

"iva Pollticê do Fsrlido á Ê s s E n c 1 
'r 

1 n" e n t e Llma batô1hd
PelD LncrÊnsntc Co |r'sso trabê1ho de ,.rdljs6§'-pelc re
ÊorÇo da nc:s;: unjSo àr irossa:' peitl aplicêção de uÍiá

corrsctá linhô de ri's5ês e psi'r exDfcícic da influân-
c1a, direcção e hegEnDnia 5ob o rnovimentc de ínês5às c!

Perári c t PoPL,1ô.i"'

Mas os pontos dê 1'lsts doni.Dantcs na nossa Região quanto ao trabalho
sinCical êraft ainda os do abandono das massas pÍecisamente ondê elas oco!
ràm, se organizam, lutam e sâÔ traidas peloÉ ÔPortunistas

Sem rêsolver estê problema, o nosso trahalho não po<1eria avançar ou

dificllmentê iria al'ançar, i1â medida ên quê issÔ. "t". ".::l lt*:..1:"yi Ê::
tude êrrada. e náo apeÁas circunscrita ao trabalho Êindical' quanto a ror
Ína ale rêforçar a ligâçao ao pirtiao às massas e de assegurêr: a influência'
a dlrecção e a hegeúonia das 1uta5.

Ilavia, por issô que travar uma luta que era previsivel 9êr 
'lura' 

pa_

ra atterar'a'atitude <lo parL cal ' É êssa alterd-
ôáo imDunnà_se com ''anEo ma-s urgenci.l , quanLo e sao rd-ã-como os sindicd-'iãI iii['#-"iiaã"ã à",i,]*ii,-".i iá.'uu á"'iarçôes Politicas-após o 2s de No

,;ãfuiãl--"^. i"ipo"!a""iu cráscente e decisivá na ôrganização 
'ias 

massas e

na dirêcção das surs 1ütas'

Tornava_se ainria nêcêssário aÉsinilar toda a experiêncià passadê', -
transmitl-1a a tôalc o Partido, dê modo a quê o Congresso marcasse' tamDeni

rleste campo, utna etapa no..À a'an, salto eÍt fr:ente, a partit da experiência
c dos conhecjmentos iá êdqLr.lrLdos.

A classe operária tem como plir]cipio, cultivar a memória ' não esque-
cer o passado, àprender cgm ele e Sobre ele edificai .) futuío'

Só os i.1ea1iglas porlem pensar que o prêsente nâ'la tem a ver cÔm o

pu".uãá,-ã"ã-ià pode eipllcai o p,.=tnt" pelo presente' e que Ée po'le

construlr o futuro "p..Junaà-"ã 
n,"ióriu aas'ttrntttrçõ"t' dos erros e "'itórias

do passado.

Só aqueles que pensam poder coiocar_se no eenttÔ da história' retj_ran
tto de 1á ó porro a as lulas ão povo. se poderiam lembtar de quere!: recome-

çar sempre a históÍia a partir d{:les nesmos'



,

se havia que proeedêL a ú$a alit'lraçàJ riô
trabalho sindical , issô só poderi3 sí'rr feit')
Ço do que foi c trabê1i'lo sindical. do prrLido
ção actual.

Por isso, o Congre§so e Ô f Plenun agol tal::lli, <:Ó.i +-'\L'::1 Lrqe'Ll': 'r
reaff;;;ã; áÀ'r coneérênclâ ilacionai .'o Paiti'-ro .:1'-;141 <' ir:rl'aiho :ri'dical
tenalo ccmo objectivos:

- proceder ã sintese ala êxperj'êncir alé agu! á'iq*iri'la pcr 1_:odc o Par*
tido nesta frente de luta;

- transflltir a todo o Partialo e ermá-lo cÔm âqurlo qrLe até,ao momêntÔ

êra apenas do conheclmento de rrma pall.-e, e'i rioírsequenciJê un,3c(n-
tuaalo dêsenvolvimento desiíJua1 dc nÔs::Ô ".riiirâ1hc'/ nesta $ate:la;

_ definir clarâmentê â politica a sêguir lara iodr' o !'rr'ido ':ê êcJ}do
com a situaçãô polltica do (omentc.

o Comltê Regional dê Li§boa, airij.candoI coir:rrcl;Ícr-'|t' _/ à l'c;ià', 'r
polltica def1r,lda e a§ ôlientações trrçdJ:s. â?!i]voc, r!':l ai Raillliao irJ

i,lano Anual e um Plano de acçãó para Js r.er,'5 (1c F.-J :.i. e l{:t!qc'

AÍ o trabalho sindicâl era apoltado coircr o c'l-n-:,ra.:LÊ.-,'l _d'r'L dc '
nôsso trabalho entre as massas.

nlzaÇão dos sinalicatos
Esse Plaoo a Cri bui3 ,rm r;a:Jel Cêci.r/ô.. '.rI: !:lr. iLld'':.I i Jr l-'

li con-.1rJsç-1 L{ds poqi-. , ,._,1 :r'::,.i !. a ILi:..1

ai,j.1úCe .la, ParLidc face ,io
ca:r, brse rlr]ri profundo helan
e a. .lomô Íiheqámôs i silua-

- 1 con:olrilacao L{ds ,oi:-.rr : ._,lli'3r:i
contra o revi slôni sno nô rovli.rrnro sinCljal ,pdra cit.. p,*lcljsa acJ 1..':/.-..1.1

por diante a ofens iva pãTÍTl.ca e a;ãIT-icãÇãô do i'iiri rct'; r,a Região.

o Plano Andal esla)re1ec:ià ainda a polít-ir"a c1t: co:Tcenir:ar iorças nc:'
sindlcatos operário§ ê em 35 dos B6 siildicet:ljj .--:i,sL:ef,ict na ltcgiao dÉ
Lisboa. Essei 35 sin.licatos tótali?êin 7]9,ú43 '\rc,(,...\ cloi ?93.434 opêrá-
rios e trabalhadorês sindicalizados nôs B6 sin:licatÕs,

Finalmêíte, o Plano para cs prir,eiros r,e!e§ io êirc aporrlavâ colio La
lefas funalamentals:a preparaçà,' oe .olecLri' _ i' rrtivjjrtãG sini'icais e
Çabalhar com ;fficô na pr.'púràÇão da 1 Cor,Ie.'inc 1.1 gindical do partido
e como frênles de lutar

1. fôfiar em rnãos toda ê contrataçãô colectj.va dos 35 sindicaLos
2. Participa! em todas as eieições sir-idicais nos 35 sindicatos
3, ParLicipar em toda a vida sindicai (assembiêiâs gerais, reuni

ões de <lelegados sinCicais' vida diária do Sindi.cato).
4. Refo!Çar a nossa i.nfluôncia nos 35 sincli,:atos.
5. Fazer do trabalho sindical o centro da gràtidacie do trabalho

de massas das cé1utas das fábricas, emp!:esas ê oulros locais
de trabalho.

§ê tivêssemos de câractêrizar, muito brêvemelte, a situação do nôs
so trabalho sindical na Região. ao fi,n destes 5 meses após â fundaÇão d.)
Partido, diríamos quê:

- A nota mais saliente ê dlq.a de ref.irôncla foi, de facto, a mu
danÇa de atitlrde de ün significatitro número de orqanizações ã
quadros da Região, em relação ao tlab.rlhô sindical .

- A característica mais inarcante fr)i o deúerlvolviaiento quantila
tivo e qualitativo do nosso La.lbalbo rros sjndlcatos.
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Os aconteclmeulos 'fe rnÃior.ei lelle:allêl:ãet no nÔsso t::abai'13
iãr*, u r:ealizaçãc ila i C')111jta:!1ü i: Ní':irnal- êcbie o tr:rir'1
tho Slndical-, €-' a dei:ralr iro:r_jd.l ' ' : 

-' f"r'-f i d;r '1irecç'i' ''
Sindicato clrs Íe1ef3 i;+-as ót' l-i i - i' ::r-:'''l ';ir) áa ::.

"ni--;i'rlÀ-üÀrnaur*r''rrÕF 
1r, " ctl: 'qui 3' : ' ''r 1-r 

"ei:ei 
r'ô 7e 

"tj'? "liiã" iàà"1"".-r;i"l"ngua" pe !-'' ó;'1'ri :'".' ii- '-j !"ri'ir-Íascisi "'-
do slodieato.

O CfUe Cal:aeieriZÀ i11nd;1 .r .1.-.4.:'1 :i.rir,'lC. :- e:r -<i,-triial', 'r: l
iii"ã ã-"ã. ã áit""o e :. i:,:úi1'iL :"' 'r-i- -c,çâc tr môbrIi-':
ia"-áo eàitra" p4ra trêvar e í1.''tjqiÍ â lj r-'r srt-,crical '-ie '-
sas.

Àmal.orvl.tôriaóac;ueiai]l1e.jsl.;..,r,.i.|trêrrr,:1l,iepod.
gistaL e que 5e tÍa-l'l1r l).J 'ii nr-'1 iii;_-l_c Íir'rJ_(' i!).esicr'i : _

áos oblecilvos do Pler:o lierj!:.,ê1, ãi) lrrJ:iti i1ê hrriÊ +-êr-1 a'

qui presentes nfts s:r,'1i:'êtc,5 {r ii.'-i-: C(-r i:':i'id':rs ':9 il'-i:" :

Jinaicais dô que Íci p.r. i'':l- l-(-l i,l Cr''rtirrâlrci'1 :-:obre r'
Trabalho sindiaã1 reat-ra,l: ll ::r'::c r -ç r11n 1i3'

O câ$inllo que tenos a per.:oiier:. rc:rLr'' (:a]-tl'c €si:ecÍf ilo 'i't ':1"

reccão e orqanrãaçã'.) d,r 1u1a dà; r{:.:i?-,, 'r 'li r''l':r :i' -r'ir' cs }r'(''-i
=à"'rão uaaárradoÁ, nas i1s i!rs''lf '----':ii'- i.a: são ;'r-'i.'; t ;til:eclÔ :r: i'
c1pal.

O trabalho sjndi.câl é '-l:.,.:re1,.s !a1'r l: lc ,t 'n'- :a':iên:i'l :: »'r'

"f 
utê""iã.-"ãÀá já recor"nca 'á .r I '-' 

j-:trr- --r -1 ;r' ;'nr;. a1 :li:'P!" 1:
gã-ápá" o'g"rpu áe 2'j de Abril,-q!an':lô ::: :oi<.ria c i iobr'iho 'r Ir
áurlrrã1oat parã combater as i1'Jsões o'r.r'l L:!il1-_:rue ji a iiefi?i;i, e qu' !rl
nham facililente raÍzes, na cebe'l'i 'i:ts irrr!êrr:'ril !: r:l(li: :r dnrn:-ig')g r'r 'iê
que sê cobÍem.

O acêntuado alesenvôlvimenlr) q'-r': í':Õ:' s I a' 'Ji' 
"' l' ri'tl{rr-':c) :' ;rrrs

so trabalhô sindícal, sê o colr,paiar:iilc; cBrn a::I--"laÇao em quê sc :n
contrava à saida <ia I Collter::ôcia Nac'i.,n., i lc i.lli'l', íju aÊesmo ê:il r'-
iáãiã ira r1m ano a:rás ou á É rue:,:es -1lras : ,:i' .ln . tiie Lilo! prova .ie
.fl.rà tão.rraao= estão aquelê5 que eLa:rdor';:,'i Ô !r;"hi'l h') 5iÉCi'aL,i''í-
áue oreferem dedicar-se ao estu/1o e à 'àl-t:r p,:lliti!::" {au a dôrr.j.rr: i
á aap"tu que ê Fev.rluÇã: se irad _ ,t "' i cono -r'r'' 'Í;

;"4ãã-;; árã p.n"-r. '1,io r,ào-d:'.,r?cr r Ir '\/or."'a ' : -r:hc; e jà '
que a cabéça à.t pesio.s se tud'r sil |.r',I i'j eie'r querÉ'Ilr e q:and<] êl'"§
qr]"tu^ - sáo os eiquerdiqtas rlue r Êrn;Ledos llês s\li"i alnh!çoês' r1:rl1

iaro acabam pot: vir êsêôlher o cailli'lir') do:j o:r]'neiroE '

À luta êm torno dô :!'abaLho I'il':ljr::ll, i 1 ,:'7)s:'ra irc'q jão, l€r iã
uma históÍia. E essâ hi5 :óri.r ]:e$ aco.;i(:!'in ,,i', i:!r,,tia.llicnte 

- 
a lI: jtc

ria do Partldo, da evo.l-uc;ão di'!s :ul:ês c a_s al'":r':':i'l's dá situ:iç'^r_
polÍtlea desde o 25 de Àl,ril-

Mas se o conhêclnertô e as llÇôe§ dc l:!oss'r traball'c ;)assàd'i
não só não poclêm ser jgnÔ:iados coi:r' sã':' nece:sá:iol; se gülserÍ''Çç
conpreender a situaÇão presêntê ê ,r.-i:.!lil- cci'reailamente o no::j""
tralalho futuroi l,ôt oútl_c' i''dc pod'i iLzet-:"i qrle r rica ellÉeíle"ia
dos ultirnos 5 ou 6 meseê e..e-ra t''alos esães an3j-i)tulten+'os e,állitou'
àárn eles, coôhecinentos novos e cc:r1 ü-ir: pro ! rli:d i {} a(!§ e Inatlul'lãde
1nêvlLavelmente nôvas.
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- A Iu l" irla n.er.r !r a r r: l, . I l- .1 ç ã .i ro TT Í'cn!:rÊ5-o da Ínter"slndleôl i

- A luta eri tc.ilo d,:s e1e1çjc:; F.rI.,r as Si.ci.ô:os,
- A 1utô Lrn to,.nó .jà llontrrla..áo CoieL+;ivd,
- A Conferênc:ir SlndÍria1 dc P.!tidc,

constituem, na nossa opjinião, as 4 fontes frrndamentais rlas lições a leter:
quanto ao de. sênvo lv iÍien tô dô nosso tr.abalho cre assas nos sindicatos e
quanto ao papel que o trabalho sindical a.isuIlre para o alargamênto ê edi.f,i
câção do Partidô.

o coilGnEsÍo Dot $)rDrc^Iot
_ A participação de uÍta rêduzida, mas já significativa, delegação ope-

rária no I1 Congresso da Intêrsindical, realizadô nos al.ias 2'7, 28,29 e 30
de Janeiro no Pavilhão dos Desportos, foi uÍna grande vitória dô nossô Par
tido e da cLdsse opêr5rid, und vjtórid d. corrêcta poIíti.a de parl.iclp.--
ção definida e uma vitôliia ta,nLém da Região dc Lisbãa a que pertenciam 4
dos 5 sin.1ícatôs que côÍipunham essa delegàção,

Deqe-se fembrar que a nossa deJegação, nci I Congressô da Ínterslndi-
cal , um ano e meio antes (Ju1ho de 1975) foi apenas de 1 camarada (do Si!
dicatô dos Ourives\ r â 'J nissas oosiçôes, apeÀ,.rr d. coraíem e fir:neza dã
que o nosso delegadc deú provas, não pudet.:úx ser ai delriCament,ê dêfendi _

das, nêm obter. naquelas circunstáncias? qual.Juer apojo, enquanto qúe no
lêcênte Congressô ô Pr:oÍlrarni Po1Ítrcc dÉ: 'rLu:a-Unldad,1-VitÓriaI pôde, apg
sar dô caráeter an ti -democr át icÕ desse Congrêsso, obter o apôio significa
tlvo de sindicat.os represenl.a:-ivos de cera:a Ce j9.000 Lrafialhadores.

Sê a nossa nartici.Éa.ão nos encontros da chamadit "Carta Abert;r" foi
correcta, êorto é co*ecto participêrmos em tudo o q11e tefl r. ver ou prcten
ale ter a vêr con ê. resôIur':ão dos problem.rs .iâ cl.asse ope:ária e das mils -'
sas, também nos soubemos áemarcar a r.êflpo da!; posições oDor'+-unistas ( que
aÍ prevalece!,âm) dessÀ cutra fac-^ da c!são reaccio;árijr e burgugsa etrj.,r
principal responsabili.-Iade cabe aindar sobreludo e antes de Ludô, à poLÍ-
tlca dê traição da fntêrsindical contrn o ncyir,reirt.c cpêrãriô e pôpu1âr.

Coulre ain.la ao Sinalicato dos Telefonistas de Li sboa a responsabifida
dê histór,ica de ser, nêsse Congressc, o oorta-voz ilo único Programa capoT
de unlr a classe operária como un todo i,- ale cônaluzi-Ia no caminho da vitó
ria.

Fsta bêtà1ha provcrJ que 'toi c.rrr-cctÉ a poiÍticr .l- -drl i.1pêÇ;o CEii
nidê, a polÍtica de ousar combaLer o inimigo no seu próprio campo; e qua
pensam ma1 aquelês que pensam esl-ar a c.lmbatea o inin)gor inclrtanclo a ba!-
raca ao lado e respeitôndo c| cãirpo dc adversá::o.

EBta 5ôtiil,ô n,csir'.r.i cr.e, cenÍr lo.la:, É,; b:ilirl h;rs, Ê1., nEC.rssii.avr (lil
!rmê d1.ecção. E essa direcção foj asseqLlrrda, consêgLlindo-sê manter eté
final a f,rmeza, I co-s5o : ê or, nl lciãr dc rLspos*d q Lc as c ircunsrân.r.].
exi qi am.

Fstê bãta t hâ consii'!rri L . oruar ,. ,.ir írL;da u.r a iDÍrDmia C.r norj3Êpolilloô slnriical, ê Co sêú ca, icter dÊ' :rei a úrica rj,te se opõe à politi-
ca venale-operários da Trltêr:sjlrc]ical.
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Provou ôinrl,1 o íiôl3n-r".rr-t É.: rl 

'r 
s a E I t g, 

' 
i; ; o Co! ãr'JIrír: n e 

'r 
- r e v i s i o a i_ !

tês e de todos os ôportuni-stas que ell sê uniraln e fundiran nÔ pro,Jrana
ãã rnt.rsfnaicol ,.: .i rrórri;. ili't-ersincllcái, '.,Í' c olrlectr'o dc consegüi_
r.em a unaniEida.le que a nÔssa presenÇ. Ôs i'il?ê'lju :1e ol)te''

Essâ dêsagregaÇ;1o \,eiô.evê1àr-5É'üas 'r1t'1çõ'rs 
s1rúicii:§ que :te i!'i-

am sêguir.

a LUÍÂ Eil ronxo DÂt rtElçÕEÍ llilBl€Âl§
À 2a ilatalha têve como c'êntraÔ i nêstÉsr 5 irê!ré;/ :i eleiç()us pa:"a os

Sindicatos.
ReallzaÍam-se eteições em 4 dos sio'1icÂtcs 

'1o 
Plôno: fe1êfonistas díl

Lisboa, BancárÍos alo sul e'Í;!'";, õLrÍ:nicos do centro' sul e ilhas' Gráfi-
cos alo Sul e Tlhas'

Decorrem. neste ntomenLo, '1; cel0l'rnha' el'i1+_Jrars pzlra o gindr_cat-c

do Comércio ale Lisboa (eleições a I de J"rnoor ' F'otessÔles dâ Úta5de Lis_
;;""i;i;i;á.;-"-i áà,runtot'e sínclicato dos IJerrovi;rio! do cenlr:o (cl'ri-
ções a 30 de Junhô) '

aúiêsentámos Iistas Dara tÔdos êsires:-'1ndí'ato3' e em 4 dcles (0eini
."=, ã:ã;i;;;; ;;*à;;;;""';;,'oviirios) concorremos pela 1d vez'

EsLês sindicê!os representan lg4'3?7 ()oê]:ár ios e 'iuLfi)s 
trabaLhadc -

res sindicâ1izados.
As nossa listâs rnobil
o quadro que s.: sêglie

fronto nêstas e leiÇõe s.

izaram e urtil:a-n l-,r8 cJnílrciilt-cs,
dá-ncs ulna inage*r das Íorça:r pol_it-icas êlÍr cÔr-

SINDTCA1OS
Nú€FO DE

ÀssocLrÍ)s
NATÀ DAS

ETNIÇÕES
Li::l'À9
E \,0!o5

r,rlllÀ trlÚ1t(?
SIIIDTCÀL

F - 1.186
C - r70 ú)Lrp
i,i - í06 (19$) LUIA-INIDÀ'EF1,t1ÚRIÀ
E-- E13 PS

'?-a fev1lTIiLSION]STÃS DIS LISMA

A - 53.53 PS

B .. 6369 PPD
(:. .J61 I. 2I) LI À-UIÍIDÂIE'W1.RIÀ
D - 6281 P"CUP
É . 350 GDUP

13.000 | LZ t'1a:7'7BÀ\CÁRIOSDoSULEIII]ÀS

B - P'C"P (nl),/Ps
c - GDLIP

D - 83 I-['IA-LNIDÃDE-!TTÚR1Ã

g_út!tros lo c|.TÍBo
SUL E TII{ÀS

22.93n

a\-
B - Fslu" cR" P/outrôs
a - 29\ í, 6C) LuIÀ-UNTDADE-VflÚR1Â

11. _4 59GMI{I@6 TO SUL E TI-I,IAS

APS
B LT,IA-UNIDA'F]-\,TTÓRIA
C P,'C,,P
N G)ÚP

3 J, ú',7 7@I6FC1O DE I.ISBA

À trôtsguistas
ll p c"P
C UTÀ-UN]DÀDE-UIÚIi1À
D PPDIPS

? Jrm77

13,000 I ro ;,i!.,r'i I :
ã)üP
LUTA-UI]IDÀTÉ.\ITJRIA
FS

IERTOVfÁRIC6 TD G].$ft]
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, Se a Íase ale antcs dc C()ngrêssc
'' ) a tase da arfirpLâç:o .1: êutonoiia
iior Âo Conrlfesso poaie aôntiidel:ar_irê

llas nãc 1ê ricvÊ e:jquacêr que umê coisa sãô os siiin-Liicatl-ros Proqrcj
.a.r ].êgis'.ados n:) ,--oitjuntc, do no:;so trdb.rlh,i _ o Íttre LJueI dj.zer que _e§+'.r-_,,:; no bôm caninho c que a linl.a jel:41 do PJrtlílc'1sLã a ser âp1icada, c
',ulrã coi3a são as e:ri.gências quê a luta Ca3 msssâi ilrs carloca e a gue +J"

:rs de dar umil rêspcsta, o estaalo dils nossas forlçars e âs coüsequô,lciê''
: as derrotas ã que os nosso erros nôs conduzem.

Quânto ao 1?poíLo nâo podc haver dúvidas: irs massas lutam e nenhuna
''.:r: direcqões ouê têrn lj.do atê âqui - os partiCos burqueses _ thes itrsli_
.an, já coítiança e o t]osso Pàriido ainda iSes não inspj.ra confiança. i4cE1
.,, oã. qu" se iol+:am pala os Sinilicatos. Motivo tanlrên Pol que o Congla:_
,- i. o i l1enurn realçàram â importância da iitenslficação do nos3c Lr'ri -
rr.r nos sinCicatos.

Quanlo aô 2?ponic, não há que têr ilusõe§: cômo já fci referid.',
':rr.acterística doi(1nenr-e do nosso t-rabatho :1o:r sindicatos é ain<l;r o atr';:-
-., as difieulciades en re:rPonder com precisão e piontidão aos prôblel&r:,,

r nndanentalmenLê a r.êsiÍrtência ciue aj.ndâ sê verifica nuri largo sector (lr.
I'inrti-dô - êspêciaJ.mentê en'i_ceitos responsáveÍs - qu]útÕ aÔ trâb31ho s;r'l;
Lirl . ll iso resulta, eomo não pcdla deixar ue se;:, de umr ôposiÇãô ac tr.
Jalilo dê massas. tíc f ,-rndo, esser, criLiqentes não dirlgem'r trabafho sill';.-

'1- e também ni).iiri.Jer: mris nenhLÍ trabaliro a nâo ser o de llquidar .i
nl-errar o partir:to e os quaalros. e ô Ôc â)randonar, as nassas e a resol.ucâai

,.os seus prôblenas irneciel,os e 05 rJais profundo§.
llste ten sido, até ao momehto e Írestes 5 mesês, o centro da luta f''e-

i nludança ala a-.i-Éuíle í1o Part:ido face ao trabalhc de Írassas e, concrel.l _

r.cnte. ô ,;rabalho sin.r.':cel. Iioi contra o sectarisrmc e o desplezo Pelas':rssa:r, a n.tr, da âti tú.ie capitulacionista faca .ro trabalho, de que esses
.esponsáveis í1ão mostr.rs, foi contra eles c cotr". o csfot:ço dos_quadros do
;rrtido e de .1Iguns áderentes qrrê o trabrlho slndical na Regiao contiruo(l
, dar afguns passos firrne-..

Mas est-a situaÇãô rãc porlará lrlante-_se :)or rfittito teÍnpo: e ou avança
i;:m quer avançar:, ou acabarenos por reauar todos ccJm os aÍriê quelêm !e -
,:úar. Estanlos convenciCos qüê es'.á Conferência vai conslituir nais uma !1a

-ifest.?ão de forqa il;r claise cperária e da linha geral revolLrcionária dã
.,rio Part-i{1o, e Íais im ruíle golpê e desilusic paaa aqueles q\le, dentr:o
foia do Paratidc, nênsam ain.la poder puxar I históiia paia Lrás-

Çuantô à:r :.rnreciiÊncias clas derrotas so:fridas, o mais imporlante fôi
.,ran Í.Iúv1da, a d.rrioi.:. llai sin.licato Cos leletonistas d4 Lisbo;r com que o
:rLido tcm mujto d rp-,:,dcr.

Àlguns canãradês dentr_o Cc nosso Par.tido pensan que o melhor é con -
vencerem-se dê que tudo vai r)em, de quc tuclo são vitórias. E quando repe-
tem, mecânicanente, quê ê cor.rente princlpili á o avanço, não signifrce
que estêjam convencidcs disso íe a prova é qlle eles -iá estão a recuaÍ
-uando o dizem), mas com is$o pií-'tendem aDenas ilirdir a necessidadê de in
:ensiíicar o trabalhô, esquecer-sê qrre só se pcde inieôsificar r.raaa con-
lüista êvançando para a conquista rle novas posições. No fuôalo, o que pte-
':endem é justificai a p,lrage ,parit descansôr" a que pensam ter: dj-reito,ou
':â1vez poderaêm côntinllar a descansar, gem serem incomodaalos, à custa dcs
,'ânti{--ôs triunfais e tr:iunfal-istas ao "avânÇo" e às "vitrórias""

Ca !".r-)dãqão -.r<)!e earacterizdr_se co-
ãa nossa linha sindical, a fase posbc
cí)nc ô frsc dô avêllçg e do crescr$ea
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Esses são t'âmbém aqueles quô desll_ezaú orr 'leturljan as 1içõesj do pãs-
saílo e que estão conrlenádos a avancai: só Dar_a triis r:r'r qur:'1a uniformeiitente
acê 1êracia .

A nossa DosiÇãô irem Ce sêr .liferentê' À rcv'rl'uÇãc náo segue uma 1i -
nha Lecta nêIn nante]a senlr,re o mesm(] iltrno. É verdaíLa qu' as tarefas quê e
1a coloca aos comunis]-as vão ser cumprid:rs, poL!:Íue o ?al:tido que as 

'liri-!tre tem una linhê ju§ta. 14as isso não se fàrã sen l'rta, ísso nao se cÔnse-
õ"irã n"a urrtr ãs forças necessárias e seri corri!]ir os erros e suprit as

defíciências existente§.
DÂÍ a necessidâde de frequentemente trrarmos as 1ições da luta, ava-

l1armôs o estaaio deÉ nossas forÇas, sJberinos onale e que ê necessarrÔ con-
centlar forças a caala momento e Ônde tere§los Ce âcelefal a marcha ou alre
piar câminho.

AS LIÇóEEI EtA LUTA NAG! ELEIÇÔEEi tsINE,ICAIEI

Podê dize!_se quê o nosso trabaliro sií.lical nestês 5 Illêses, na Regi-
ão de Llsboa, esteve vrrâílo, en grande Erêrle, para a questão das eleições
s inalic ai s .

Ésse trabâIho IJernite_nos hoje apresentar a esta Conferência uTi con-
junto dê vltórias-e de 1jções r;ue ser:ão dum valor incalcuLáve1 para a§ 1Lr

tas que se sequi Lao.

- Côncorrêtnos às eleições d{l tocios cs sindicatos que fazcm pôrte do..
P1ano, quando para à1guns i.sso ul.trapassavã as nossas forç"rs - as "iotças"
dos capitulacionistâs.

- Deixárxos de ser uao Particlo que actua apenas num núrnero restrito de
sindicatos e passámos à aparecer e a actuàr - de forma desigual. é certo_
mas acLuâr em- praLicanentã toCos cs sindicatos Co Plano e ain<la en algluns
outros.

_ Passámos a apresenirar listas tamhém nos grandcs sindicatoÉ opcrá _

ríos (Gráficos e QuÍmicos) .

- A nossa pr:opaganda tornou-se mais profunda e madura na aná1ise dos
problemas e na apresentação alo eaÍ1inho a sêguir, nais viva e acutilante,
rnats variada _ e isto porquê Passoú a 1igar_se mais aos problenas e às
câracterísticas específicas dê c;lda sector e dos trabàlhadores ôesses sec
tores. (À prop,.ga.tâa dos Quínicos, Gráficos e âgora alo Comércio reflecteÍt
êsse Avançô, se hêm guê reflila ainda um fraco conhecixrênto (los pLoblênas
e aspiraçóes conôretas Cas nassas.)

_ A lul:a ênsina-nos qr.ie é sempre pêrigoso e pode ser fàtâf menospre-
zal a capacidaale do lnimigo, ainda quando e1e parece ter entrado-en-decrr
nio. O combate aô teYisi.onisnio t.:n de ser lntensifieado, novas ilusoes
sulgem entre as nassas e s6 o nosso Partialo as pode combaier.

os nôssos cemaradas do sindicôtc dos TelefonisLas iludlram-se: Pensa
rari e actuarart como se o inirrlgo já esLivessc norLo ou Lão débil que "ate
já nào conseguiaÍn fazêr gropaganda". l'la s de u momenLo para o outro elês
reLcnam d dr re,. 1;ô do sindi^cl-,

Os nossos cailaradas Gráficos obtiveram 300 votos _ uma viLória - nas
rêcêntês elelções. Logo o inlnligo compreendeu que não devia desplezar es_
ta força e o Ãelhor êrê tentar neutLàlizâl:-nos através da proposta de r-rm

pacto áe colaboração, tantô nais que "até linhamos um prograna sér.io ê ho

úesto": Se os nôsso camaLadas nãc responderen firmementê a esta provoca-
ção, ó mais quê provãvel que não tardará muito que. PêIo menos algrlns 

'ia-{ue1es que ago::a votaran ,:m nós e mesmo dos que fizeram parte dêssa fistâ
ácabem por vir reforçar _:i.ludidos embore - as fileirss da frente social-
-fascis!a de "rodos ás portugues(-s Éório:; c honla.los".



_ Sc o que acônte.:e'r côm as 1iit."r rio'r '^)uiili'iÔs, GrirÍreos e agora do

conércio não nos fizê!: cônirreênder quê Ú tcmDo em .iue o ininigo aiíala aos

t;;.I;;. ; ,,o 
= 

t o -r,.opaqrl,,1" 
si,'.li.,rt áorrtra ele, iã sr: acabou ou está a aca

haf_se, e se nao homar:nai e terilro e horas a-- rlreà'{ss aCe'luadas' apoiaEdo--
l"ãu 

"á" massag tenh6rn.Íilantô à fondo'i, irsr' sLt'.rÍi(-a qÚe continuaflos â
.Jiver: dê ilusões e que náo compreendemos r li ttl'rç'rÔ'

- 5e os nôs3os camaraidas do côinêrcio e todos n6s, rrão compreendetrnos
quê o nossô a1iâdo de onten é'.1m inimi(ÍÔ de hoiê, ccnLinuar:enos a ficar
srrrpreenrlidos ê a ser aPaíhados clesprÊvêrri(krs ;ro veriÍicarnos que as di-
recções slndicais do ?artido ditô sccialista nós lançam os rnesmos ataque§
nos fazem as mesmas ptôvocaçôe= e, úô fundo uliliLrâm os mesnos méLodos
reaccionáriôs pala irqpe('líreln à dêmocracLa nos s!ndicêtos, para amarral:en
a3 massas aos intefesses da br-lrguesia e pãra nos criarelt todas as dificul
Jaclas.

- Se não compreenalernos qúê o ataque ao revisionismÔ ê ao oportunis-
ilb não sê faz com chavões, colr frâses feitas e com banalidades, nas com
urna polÍtica clarividente ê firmc, uma táctica adequada e madura, e unlâ
ptopaganda dlrecta e viva que sô frc'le resuLtêr do cÔnhecimenLo e de ulta
àorieát" apreciação clos próblemas .lês massas, de uma íntjma e diária ligg
r;ão à vicia das màsas de forÍra qur a su^ ,'xpcriôncia as leve a ver êrn nos
ós seus melhores e mais firÀres defensôrcs, é êvialente que, se tal nao a_
conteôer, não só não consequirelnos côÍ]lra'tr:l (> revisionisÂro e todas as fol
rnas de oportunisnio, corlo 1evâreno$ as iilalssas a pelrsar qüê se aqueles nao
prestam, otltros melhores tiirihéfi nã(l há.

- Devenos pê}]sistjr na ar-'resentacão
rênsificâr o :r.lballho de rr:entc llrrica Íro
thêres influentês, respeltaCôs, activ.J.q

dô nosso programa aut6nono e in_
Éeio das massas, coln homêns e mu

e iui,.,Cor:ês, con ou sem parlido-

Cêrtas "diii-cuidadês" o.1 "ia0pcssibilidades'r l]ue aiguns aiada prete!
alen fazer crer terern a :!ue otigenr no fraco aooio qúe o nosso Partido qo
zaria entre as mãssas, são as rnesmas"dificuldadesr' e " inpossibilidades -
con que já outrôs nos quiserain .)onvencer que não era possivel eneontnar_
úos r0ai5 quê uma ftêiâ düzia de elemêntos para a lista Cos OuÍmicos, e
anteriôrúênte pêrÂ a lista da flotelaria. Mas unâ vez desviados a Lempo
do caminho esses aqêntes do "inpossÍvcl", provou-se que não podiamcs apre
seBtar tlna mês duas listas: e que aquilo que ale factô não tem nem poale
ter apolô êntre as ma=sas, é a po1ítica sectária e de desprezo ê dêscon_
fjânÇa das massas por eIàs seguide.

Mas há que contar que esses pontos de vista se mantêm e reapar_ecem
sênpre sob novas formas. São ôs poniôs de vista duma c1êsso - a burguesia
'-, contra outra cIêsse - os cperários. Por isso a sinples formação e aprg
sentação de listas nalgunlr sindicêtos continuará e ser objecto duma alula
l.uta. Noutros câsos, essa luta centrar_se-á já em tôlno de se saber se de
vemos concor:rer poL coíeorrer ou se alevemcs ioncorrer paÍa ganhaf, e se ã
ou não possÍve1 qanher clirecqôes slndicais. Noutros casos e noutlas situa
§ões ê luta assumirii ainda outlos aspectos e centrar-se-á sôbre outras
questões. l,las o problena, no fundo, ê sernpre o mesmo.

- finalmente, ;iinda orrLr.:r l1ção .r reter d,'sl:a úur+,a ii.rs condensada
experiência de 5 meses: -"emos de sabêt quc o inirrigo atacJ de qualquer mo
do e quê nós temcs que estâr pri:pêr:..1os [iâj::. o ataca]. de todos os nodos.

wlas não poiler:emos aci-ürr .fJ í.rmr quc the ,iô pretcxtos para 1ançar a
confusão junlo das maÉÍas e desvj.rr .1ssím Às atenÇões das verdadeita§ !a-
zões dos sêus ataqrleÉ o 4cs seü..r verdadeirôs objêclivori,
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lsto levanLa o ploblenê de não deix.lr pàrã o ültiüro dia a entrega
das l-istas ê a neces;idade ale combaler e c.)rr-igir os pont-os de vlsta libe
aâÍs e anarqrrisLas que, a coberto da luta contr.l o hurocratismÔ, desPte_
zan a sêrieáadê, a áisciplin.r a ii prccis,io de q'.1É- tenos de dar provas em

tudo o que fazemoÉ e, por isso também, lro conhecimento e cuÍlprimento das
exlgências legais que o inimiqo nc,s inpõe.

o tr.abalho siídica1 é tambérn um lrêbaiho legal e, por i.sso, é neces-
sário que os nossos camaraalas estejaR en condições de lravaÍ a luta tam_
bén neste campo.

Pênsamos que estas são al.,Jumas das tições a retê1.

MAg HÁ c,UTFtcret Í'ETGIBLEMA§

o facto ale o nosso trabalho sinaiical nêstes 5 meses têr si'lo absorvi
alo, na sua grande pêrte, pelê apresentaçào de iistas e campanhas eleito-
rais, isso não se faz sem alguns perigos e riscos qüe rapidanente sê-po--
dem iransformar em desvios em relaÇão à linhà geral do Partido, se nao lo
rên dêtectadôs ê combatidos a tempo e hora§. vale fiais Lrreveni' que reme-
diâr.

Utna certa conor:pçáo '.railê 
e r c'J i :-r I e n rl :r i .i iiú iur"ê -intllcô1 lsrv'r 'r

cri3Ç:o .le 11!]]õe.r pôciti:,t..r! {r !:IÉit..,ii i:rt.-r:r,

Tenos de concortaer a tod.ls es eleições sindicalis. TernoÊ de concÔrÍer
para ganhar e não apenas fJara concorrer. ?eincs de gilnhar. sindic'rlos pala
iutar-pe1a uníc'iade, tàntc contra a polÍtica r.ôcclênária, antl_operár:ia e
císionista da rntersinclicai cor0o de quaisqúer.istrrli:ürâs 1.1êntlcas sai'iils
da càhêcr de qudlqL,':_ _JneLi..r. r.r, 'l_1. p(ldr_1'..' ,'i1 nI], r ius5cr r:(m luun
to à .ienocracia, quc nio âvis_., nôcs',. êl' rçocs; rl. ou,nl 1 : jÍLrl.lddc
de condiçóes de q-,ia1<1uer Li.po pâl:a ;rs nossas 

- li ait.rs ; ftem q'ranto i conclri-s-
La DacíÍica do t eLn,ll.al-os.

As êanpanhas êleitorais são uma querri entre aluas classes, sempre
que o nosso Partído nelas Parllcipa. Um.1 !;tl.-'rra que len c1e ter eomo centro
j lot. das massas que não deve ser abandon.rda, mis intensificada, nessas
alturas. E se assin não accntecer, ê porque ess3s listas não estão a apl-i,
."i ã if"fr" politica alo Partido, mas a ijlnha Cã ccncili.:ção e da colfusão
com o inlmigo. Não podemoc alimen|ar pontos.lê !_ista ParlamentilÍes. p.s

campanhas slndicais ou 5ão grandes camPanllalj ílc nissas para Preparôr e
dirigir as lutas das massf,s, ou são camptrnhas builinÊsas viradas contra os
inte;esses alas nassas, para a criação de ilusôos, e contra o par:ti.d()'

Reflexo deste desvjó é ô facto de o nosso tr.abâIho no cilnpo da lutii
Dela conàratação colectiv.l não ler regisi-a.lo, nesi-c periodo, os mesmos
progressos, aóesar de se saber que a conq,lisita í'los sinclicatos passa pela
direcção da contrataçào colectiva e .las luia-- dás m.Lssas.

poi o quê não fizeram, com a oportunild.lde necêssália, Ô5 ncssos cama
radas do si;dicat,r dos lelefoni.'itas. e o r.r3ü1t-adô foi qlle os opor*-unis*
tâs puileram retônar a direcção do Sindicalo, ipesar do ír;nde apoio quê o
nôsso Parlido goza nos TL,P.

Foi o qr.1e não fizêram os nossos canara(i.l:j do Sindicetc dos Àjuciantes
e Praticantes de De6pachante, e por issô os socialistas so per:mitein hoie
orovocaÍ a qued.a ala rlirecçãô, denít-inclo_se. e os trabalhadores não irãt>
em alefêsa dé uma di.recção"gLre nem sequtlr colrseguill .r\'ancar con a revisão
do Contrato Colecti.vô.
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De forma diierente actuaram os camaradas dô Sindicato .1os Trabalhado
ros .lê vêrr,:hà '/erü.rnLc, Aeron.rveoação e P-s:1 f1uc, clesdc o principicr,soü
raÍ agarrar em mãos a luta pela contrataçãô colecrriva {ACT da SÀfA7 CCT
dos Agêntês de \Iiêgens, CC'l' dc6 Agenles de N.lvegaÇâc e TÍansitarios - o

nesrno cúja t-!:aiÇão tinha levado à destituição da direcção social-fascista
en Agcsto dê 1975 -, CCT Í1os Alma,forês da Marinha l4ercante, CCa alos Trans
portes Fluviais, Caderno Reivinclicàtivo das Sêcas dê Bacalhau, a luta dos
trabalhadores alas Lotas dê Peixe). tl jgo tem constituido o maior obstácu-
10 à ruptura da Frente Única por patte dos oportunistas - que vão sendo
côrridos - ê a melhor defeÍra junto das mêssas.

Um oulrc .iesvio é c esi.rírito de dut!'rromiê e de fugã à rjirecção po1í_
tlca do Partiíjc, súbrÉtirdo quán.lo se ccnquistam ôs direcÇôes :ilndlcê15. A

lura slndlctst Ceve irtrrir cêminho ao Pôrtido e êo desenvoivimento da 1!ta,
e não ao contrár1.r,

o casô )iais exeÍ0p1ar i! o do sindicato dos ÀjuCantes e Praticantes de
Dêspaehantê sobÍe o qual o Partido nãô 'tem exercido qualquer côntrolo ou
infiuência. tarnbén nó sindj-càto da Marinha t{ercanter Aeronavegação e Pes-
ca êsse espírito de autonoriiê tem prêvalecido. Àlém disso, essa têm sidor
mais ou menos, uma caractêr:istica àomum a lodos os casôs em que já esLivg
mos na alirecÇão, na mêdida em que isso tem sido acor0panhado, no gêra1, a
um enfraquecimen+-ô ou abandono aia vida rêgulàr de Partido. E é sabido que
rer una direcção ooJí1i.. i Lr.,rc cssàs dirêcçôes não s. manLÂm, ou pelo mc
nos não se nantêx,r fiéis ao prôqrama que o nossó Partido defênde e apoia.

Consldêro que êslas sêío alguma; das importanles lições a reter e a
âp1icar, quaoto ao nosso tiabalho da luta pela conquista ou defesa alas di
iêcções slndicâis, para que êle prossjga na lrnha que-tem vindo a §equil
- o avanço - ê sê desênvoh'a êm profundidede e extensao.

A tUTÂ PELÂ COIITR/ÀTÂçÂO COIECTIYÂ

Ô nosso trahalho neste camDo encontra_se ainda bastantê atrasaalc. É
necessário que se tone con!iciênc1a disso, para que esta Conferência mar-
que uma viraqem, tambérn nê:ita frente de luta,

A{:é há uns tempos alrás (até antes alo Congresso}, o Depaltamento si4
dical- da Região servia às necessidaales do trabalho sindical- do Partldo.

Nestes últimos meses !eritica-se que e1e não têm conseguido ter uma
polÍtica capaz dê alar respa,sla ao6 muitos problênas que se l"he colocam.

Em certa medida, temos, nestê momento. um bom Departamênto Sindical
para antes alo Conqresso e uLm Depârtamênto Sindical que não servê para ale-
pois do Congresso, em que o artesanato não se pode nanter sem se transfor
mar nun obstáculo ao desen\j o lvimenlo do nosso trabalho sindical. Creio
que ó aÍ, ê na direcção política dt) Deparlamentor que, por enquanto, resi
dem as causas principais dc nos§o fraco tl'abalho neste campo. Sem, no en-
Lanto esquecer que de nada servirá termos um Departamentô a funcionar, s(3

as células do ParLidÕ não aqarrarem com todas as forÇas esta importante
frente de luta.

llo entanto, o nosso Partido desenvolveu, ainda assim, neste pêrÍodo.
ufi corrêcto e sério trabalho em tcrno de alguns contralos.
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É o caso do CC? do Matêrial Eléctrlcp.
Não livênos possíbi1i.tadêÊ .le dj'riqiír este Conàrato, nem sequer con

_sequimos lntervir nele riesde o princÍpio. Mas soubemos entrar derltro do
prócesso, quendo isso nos foi r.:ossível e quandÔ tudo indicava quê ele eÊ
larl-a arruriado, isto ê, inpcnemente traido. E assin consegrlimos levar
por diante um correcto proãosso de deslascaranento da CNS er sern duvida'
quê o nosso trabalho fêz avanÇar a consciência politica dos operártos e
;utraos trabaihaalores quê liveren a olrortunidade dê Ier e discutir os nos-
sos cornunicaalÔs.

Cremôs que desta luta dcvem s.rr Íetidas alguanas lições:

- É êiradc pensar_se que, quii do nâo :rudenos lntervir num plocesso
ãu-iolã-aà=à" ã r--rlncÍpio, o lne1ho, ê aguardar para-a próxima'Este
à um ponto de !'ista coÀodisr'a e pequeno-burguês , próprio daqueles

",rÀ 
ali""a.^ o É,rincipio de "ou ludo ôu nada" e que só gôstam de

Ie meLer quando tÂm ! vitórla assegus..rdà.

As nôssas linitaqões são as Ilmitações da classe operárla'E se só
no filra1 alÉr un r:oi]triitr-' r:onsegulmoé Í,:'unir as condições nêcessá!i-
as pal.a enlrê.rNos 1:..r pt'()r':-ro, ê prcalsêmerit'lessê nomenl:o que de
venos eniÍãr a sal)er eittrar,

_ É erraclo pensar-se qite sê pcdê de§màscarar o revisionisno junto
das massas, se não or,,]ermos desnascarar o inimigÔ a partir dum co-
nhecinento exàctc dá que ele faz e diz, se não tiveÍmos uma vi'la
requla: de Sindicâlo colPo o inimigo teú, 5e as massas não puilerem
peicebr,r que nós e o i.:i.niiqo falamos daquilo que uns e outros vi-
ran e c-onhecerair.

- É erra.lo escônalcr às riassas a informação exactê e oportuna c1e tu'lo
o que se passa, sob t preterto de que "o melhor é aguardar o fim
doi acontãcinentos " . Esta é a posição .ios revisionistas que leva-a

'que nc fin venham di.zer qLre "agor: ja n.lo vêlc ê pena' pÔrque la
nada há a fazer" "

- A nos..;a melhor dêacsa Derante ãs massas ê desafiar o lninigo a dig
cutir as suas e as no sits afirfla'l6es c pcsições na frentê alas mas_
sas.

- É reacclonár:1a a po-;iÇ.-ô alos .1uc aogern à cliscrrssão daÉ quêstões po
I íticàs qu.' . lul.r e:ónóriic \ r'vintd, rcL o preccxLo dc-que os ope
rários náo comlrreendem, não lêer:r, ou que sãô alelrgicos ã Política'
A exDeriência ll.f r4aLer-ia'l EtéctÍ'co provi quê, nisto cono en tudo,
os Drcblemãs não rêsialen nos operário.i, lnas na cabêça daquelês quê
ou hão sabem ou não querem nhLir c)9 problem,rs aos operários,

- Outra inporLante lição cliz respeilo à necessiclade dê '.-lma direcção
polÍtlcê firire e esàlareciata, da preparação prévia de toJas às re
uniõês, seguidas de um baliiitço. Foi isso que perr'1iliü aÔ:; camara-
das dô r4atárial i1éctrico teien urLa pc::ição unrforme e coêrente
nos ptenáriôs, reverem il.lediatamenLe ílsi er)aos conetií1Ôs e tomarêItl
com oÊortunid.1Ce, as mcdidas necessálias aie acotdo com o desenvol
viment.o do processo,

Torna-sê agora necessário que os nosscs camarâdas saiban aproveitar
ê desenvolver o apoio que granjeataÍL entrê os trabalhadores com essa lu-
La, e o persDêctivere pãrir ,tov"! l,]tas e para a batalha da expulsão dos
soáia1-fascistas do Sindicato e conqLristà 11a direcção sindical nas pr6xi
mas e1elcões.
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O ÀC? DOS TtP

À1nda que con a particiDàçào de dpênas dois
negocladora; temos assegurado, praticamente, ate
das negociaçôes dêste ÀcT.

O facto dê a plesença dos nossos canala'las teri sido imposta eIIl plg

"a.r"'í ãàiiiu-á"-.ã"ã»t"À dos social-fascistas e oulÍos gportunistas pa-
rã-ãs'afastar, esclarecê como á grande o apoio e-o-Prestígio.de quê, o,
nã""ã liitra"'goza nos TLP' e corno só um mau trabaLho na mobirlzaçao oa

ôiã"ã"-..t"i-aós iratralhadores que nos aporam pôde conduzir à dêrroLa sq
frlda no sindlcato.

A luta agualiza-se. Às traições ê os tralcloÍes vão têr ÔDÔltunidade
dê se rêvelarem claramênte .á" âfi.ot das massas' os trabalhaaoÍes vão lu
iar pela defêsa.lo seu ÀCT contra as pretensões 

'lo 
gÔverno de fazer dele

#i"t# iãiiãii.' e-"".áu"áti", ..*.ào' to'n a expeiiência do passado e
áã pràsente, que estejamos mais uiúa vez pleparados para conduzi! es§a Lg
tá à vitólia.

camaladas na comi ssao
ao nomento, a di recçao

Não conseguimos aprêsêntar ufia propostô autónoÍa, como estávamos em

condicôes de fázer, contra à p-opostã da "maioil-a de esquerda"' Mas os
nossos camaradas tên-se empenhdalo eÍn alertar os trabalhadores bancarlos
contra a &:aição quê te prãpara mestno contra a proposta aprovada' a co -
bertô da neceisidáde ale respeitar as leis que tên vlndo a sai!' aenos
participado em toalas as assàrnbleias e os L;abalhadorês bancários - que.-
3á prorràratn estar dispostos a dêfeíder o seu cÔntrato e a lutar como ia
ántàrlorrnente lutaraln - comeÇam ê ver que é novamente o nosso Parti'lo o

tiiiJã-ã"à-àita- iniãiáus"áá á"en condlç6es de levar a ruta atê ao fiÍn'ro-
alos os outros - social-faseistas, faláos socialj.stas e soc i a 1-'Lemocrat'as
:-;.;;";; i suieição do contraLo e dos dlreitôs dos ttabalhadores bancá
rios às lels reáccionárias des'-e governo e dos anteriores' o ataque ago-
;;- i.;;.ã;-;.;aiá os eancários puíu u.uu integração na Plevidência 9e-
ial v"À provar isso mêsmo. só o nosso Partido esteve ao lado dos Banca-
rios conlra esse ataquê. Temos, pol isso, gue nos preparar para a luta'

O CCT DÔS BANCÁRIOS

O CCT DÀ PRE'\/IDÊNCÍA

A hrta eft tolnô aleste contratô entrou numa fase aguda ê decisiva'
Toda a burguesia e os seus paÍtidôs querern à força recupeÍar o ter-

reno pàrdido coÃ a lnposição t eín Lg16t peios trabalhaáorês da Prevl-dên-
cia, àe um ccr cont!ê o Eétaiuto fascista quê os regia, e querem fazê-lo
através do regresso ao "estatuto espêcial" - en nômê da fanosa CÔnstltui
çao.

Os trabalhadores da Prêvidência lêvantaxam-sê contra esse ataque ê
logo a cNS se degmascârou ao alesconvocal Lma manifêstaçãÔ decid.ida -emp1énãclos realizaalos por lodo o paÍs. Isto ajudou a que os trabalhadores
já compreendessen, neãte mÕmenLo, que a defesa dÔ seu CcT,passa Pelo a-
í""i".à"t" dessa comissãôr e pa.a l-sso realizaram un plenáriô nacional
nô dla 26, no Porto.

Esla manobra do govêtno faz parte do ataque generaliza'lo â toda a
contrâtação coleêtiva, insere_se na polÍtica das pÔrtarias contla os
contratoi, é partê lntegrante do "Pãcto soclal" êm curso para a nova "L'l
talha da produÇão", e visa ressuscitar o Estatuto fascista para os trabq
thadôres do gsÉado que será al-argaalo aos trabaihadÔÍes das enprêsas na-
cionalizadas.



Os nossos caI:ta]:adas alê Prêvidência têm desenvolvido un bon
nesta luta ê neste {oÍrento são os únicos que êstão em condições
a luta par:a dia-nte.

12

trabalho
de levar

uni ficaA un êtaque
ção, numa única

O ACT DOS IiERROVIÁRTOS

A nossa Ldrcicip.rÇao nd lurr por
^1t ncgo.iado e 1ã está aLi rôdo pêrê ê
t-rÇao de una pr.,bosca Ce alterrçjo e a
lrr:lores veio criâi- Ínêlhores condiÇõês
lelções que sê vão reêLizar e para as
-se de os camaradas sãbelem ligar essê
encontro dôs.lesêjôs alas rnassês que og
sua habit(al encenação dê choque para
r,eeessiilade de urna direcção correcta e

íeneralizaalc do ininlqo deve-se responáer con a
:l:en!e, de todas as 1utas.

estê ACT - que ainda não começou a
vla das Portarias - com a apresen
sua aml)la d-Lvulqacão DeIos trabd-
parJ a nossa parE].cLpâqao nàs e-

quiis já êntrêgámos llsLa. Trala -
trabalho - que ia de taL modo ao
rev-lsioEistas tlveram de nontar a

afastar o perlgo: - à questão da
fiflfle para o triunfo da 1uta.

O ÂCT D-\ 
"APTenos dôis camarâdas na comissão negociadora. A experiência passada

e os êtaques já do presenle fazem prever que uma durâ lúla se vai-travar
ein torno da solução final deste-ÀCT. EDovamêntê o problena se lrá cên-l.rar na questão da dLrêcçào.

O CC'TV DOS [(ITALÚRG ICOS

A tiaição -r este contrato foi de tal modo - dois anos de traicõespara cônseguiren {mpôr aos operários mais uma portaria para a nova',,ba-talha da produção" - que os revisiônistas sentj.tam neceàsidade de procu-
rar um rematê so1êne - uma manifestação que dêsrJie as aLenÇõês dos operários da questão de fundo cla por:tarià poi eles o.o.àia. à à"À lÀ ..iI :-parâ Lentarem refreâr ê dêsviar mais úa vez a revôlta doá opáráríosmetalúrgicos há dois anos sem aulttentos.

Tamb6m âqui eomeçárnos tarde. Mas parece que começámos. A nossa pa!-ticipação na importanÉe manifestação aà p.=sao'o aiã io re"-se de una forma organizaala. preparâda e sob palavras de ordern autóhomas distribuÍdas-
a todos os operários nâ manifestação.

- Onde a trarção é mais fortê, a revô1ta será rnaior. Se os nossos ca
::rili:. souberên prosscgui.r 10 dFSmâscardmcnEo da Lraiçào revisionjsra ãnê uniticaçao e riobilizaÇác dôs ôperários pelo contrató colêetivo contraa Portarla, esta&os en cóndi.ções àe obter ir"raã, "ita.;"u ""*-aà"-Ãuiu-l.nnôrtantesr senão o nais inóortante sindióato ao pãis.

Outros Côntriatos Sl Àcôrdos

Embora efl graus.dif--rentês, teTos marcado posiçào noui:ros conlrêtosi.no: SNICÍ, Constrrrçâo civi!, Carris, ttetropolliano] r4ddeirâs, Trabatha_oores na lnprensa, Texteis, Segurôs, Cimentos, Ccrmêrcio Retàlhj.s,ta, aIéndos contratos dependentês do SinÍlicato da j!,lar. Mêi. Àelon. e pesca, emquô, como já foi reÍcr.ido, Lemos Lido a drreccào.
- E necessárLr .ÍLe a nossd partjclpaç;o eÀ relaçâo a estes contratosse a ltere a sdidê desta Cí1'.)i.crência. eue nào percar:ós Lemp) em fazer dquii.: oue já esLamos cn condiÇões rte fazàr.

o caminho trêçado 6 à do lutar pêIr jrfluência, direcÇão e hêgcmo-nla do moviment() de massas. Éssa á a pêrspeetiva para que eita Confárên-cia aponta ê o carninhô que têrnos de trilhar corn àecísáo e firmeza.



74.

a tuTÂ PEt Â (oxoutÍTÀ EoÍ DEtEct[Dot st]tDlcatt

À experiência mostrâ que os dêlegados slndicais são factores deci-
sivôs ao níveI dà orgànizàção, eduríção e ncbltização dos trabalhadores
nas eMptesâs,

É fáeil wer: numa mesma empresa em que a estrutura existente seja
de rüoldê a impedir ou dificultar os conlactos entre ôs trabalhadores ôas
diversas secções crr sectoret, vert-fica-se que na secção em que exist'ê um
dê1egàdo sj,ndicÀl que expressa e dêfenCe pontos de vista errados e d.e capltulação, os trabalhâdores reÍlecàem IiequenLcmentc esscs ponLos de vi§
ta; e numa secção ern que ô delegaalô sindiéal estâ virado paia a luta, -
conila nos trabaLhadôres ê fomenta a prática da mais anpla denoelacla e
dà discussão de t)dôs os problemas, os l:labalhadolês revelam uma melhôr
preparação-oara respcnder. às situaÇões que se thes apresêôtam ê uma malor
dêtenninaçao ê sequlança para lue;rr.

No fundo, ô que este facto coloca nais uma vez em evldênci.a é que
a direeção é decisiva. Trata-se de saber qual a poIÍtlca que vai dirtgir.

Não se pode pr:etende! ccnquistar rÍ! sindicátô se sê despreza a con
quista dos delega,los sindicais, É a mesma colsa que sêr rei sen reino.

Náo sê pcde pretender garanlir a Cir.ecção das lutas se não há preg
cupação de colocar nas nãos ale êlêr4entos avançados esse6 postos-chave.

Alguns canaradas cheios de pruridôs pequeqo-burguesê s , chegan ao
ponto ale se proporem para delêgados - peden aos olltros que votem nele!!
ê confiêm nelês - mas eles são ôs ptimeiros a oãô vôtar neles. Depois,
não raro o resultado é q.re, pela diferença do seu próprio voto, êles fi-
caT com a nodéstia e os outros Iicdm ccn a vitóri-J.

Sê os Dossos camaradas são de faelo ôs elementos mais avançados e
os nelhores defensores dos trabàlhadores nos seus locais ale trabalho.
náo há razão nenhuna_pa!:a que os trabalhaalotes os não eseolhaÍr para delegados sindicais, a nãó ser o fãcto de ê1es não qr.lererem.

os T,t,P. 6 um bom exemplor foi necessário perdermos a direcção doSindlcatoi para que ôs nossos camaradas se lembràssem que deviam éer de-
legados sindicais. B entãô assiste-se a esta coisa engraçâala que maisprova colro é inademissi're1 a perda desse Sihdicatô: os nôssos canaradaselan el-eitos en todôs os lugares ônde se faziam êIeições e eles sê canali
datavam, Em pouco tempo os nossos delegados duplicarám.

A prêvldência ê outro exemplo positivo de comô os trebalhadorês
confiam êm nós e nos escolhem, sê nós ousarroos confiar neles e colocar
-nos ã frentê alas suas lutas . Pralicamente todos ôs ôossos camaradas
foran êleitôs delegados Slndicêi s.

Tambêm os n()ssos canara;las Bancários sãc, nêste caso, l1IÂ bom exeÍn
plo, alnda que a lição seja diferente: cono sempre se preocuparan ern
assentaÍ o seu tr,rbalhô nos delegados Sindlcais, e na influência ou di-
recção das conissiies slndicais, hoje não s6 dispomos de um largo númêro
de delegados Sindicaj.s, de elenentos nas Conlssôes Sindicais Cos Bancos,
cor0ô isso eem ser'r'ído para umà aeção coortienada e dê força não sô nos
locais de trêbalho cono nos plenáiios de deleqados e nas Àsselnblêias.
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A GOXTERÊXCIA IIACIOXAT
IOBRE O INÂBÂIIIO IIXDICÂL

Reallzada nesta nesma sala nos dias 16 e 17 de Àbrll, a conferê!
cÍa Nacional do Partido sobre o frabalho Sindlcal constitul um aconte-
cimento lmportanle não apenas para o nosso Partidô e para o avanço alo
nosso tlabâlho sindlcal na neqião, nas para toala a classe operária Por
tuguêsa, e para o novimento Sindical.

Essa foi a rêsposta exata ê oportuna da classe operárta à febril
actividade de todos os gartidos ,eacclonários e burguêses no sentido de
aprofundaren a cisão entre os operários e de conduzlren ô noviÍnenlo alê
massas ã derrotâ.

À cônferência traaluziu-sê nuna grande vitória pãra o rêforço ala
unidade polÍtica e de acção êm todo o Partido, quanto à forna ale travar
a luta slndlcal e quanto aos seus objêcLlvos, vantagêns e limitaçõês.

A Regtãô de Lisboa deu ta,'nbám um valioso conlributo à conferência
quêr pe1ô número de delegados eleitos êm fracções Sindicais (41 delega-
dos em 34 stâdicatos) i quêr pela experiência quê esses delegados pudê-
ram transmltlr.

Um dos prinelros frutos da Conferência fot a reallzação da I Reuni-
ão de Rêsponsáveis das fracções sindj-cais dos 35 Sindicatos prlocipais
da Reglão, realizado no dia 25 dê AbÍi1, donde saÍram lmportanles Resg
1uções para cada um dos sindicatôs cujos Besponsávels nela estlveram
presentes. À aplicâÇão dessas Resoluções tem de sofler uIa novo impul-
so corh esta Conferência.

Para apena6 6 dos 35 sindicatos do Plano não foi alnda possÍve1 il
dicar uft Responsáve1 (Garagens, TUL, Celulose PapêI e Cartonagem, Cerê
mlca, Paniticação e Fogueíros). O que nesta matéria não fo1 feito até
à Conferência dêvê ser conseguido con a Conferência.

TaÍnbên as vltôrias oblidas Íras eteições com especial referencia às
elelções do comãÍcio quê contaran con uma grande mobllizaÇão do Partl-do
na Região, em torno da Campanha das 3 OOO Assinaturas fora$ uma vit6ria
da Conferêncja e do Conqresso.

Torna-sê necês6ário intensi.ficar, en todas as células. o estudo alos
documêntos àprôvados e saÍdos da Conferência Sindical, alguns dos quais
já fazem parte do 11vro "LÍanifesto Sindical", porqlle eles são um guiapolÍtlco e prático para a nossa acção. Essa 6 ainda uina boa forma de
qoÍnbater os alesvlôs nô nosso Traabalho SindicaL e de nos prepararaos pq
ra a luta.



16.

CODICLUIÂO

!'o1 un Re1at6r1o urn pouco longo' duma experlêncla curta nas eon-
densada e dê larqio alcance.

creúque con ele se consêgulu transnitir a e6ta conferêncLa as
1Ições nals lmpoxtantes dâs lutas tlavadas no campo alo nosso trabalho
Sindical, assln como o nulto que alnda têmos que andar para estarmos
à altura dê cumprlrlnoÊ'as tarefas que , nêste campo, a Edtflcação do
Partldo e as maasaa nos exiqêm.

Penso quê ele poderá constiluir uma ajuda valiosa para actualmos
melhoÍ e avançarmos nais nas iluras lutas que temos de travar.

Cono diz o Relatório da actividade do Partido na Reglão' o Lem-
po é de guerra e não de paz.

Há que prepararloo-nos para ela.

SOCIÀI,.TÀSCISTÀS FORÀ DOS SINDICÀTOS !

TRÀN SFORI,IEI,IO S OS SINDICÀTOS DE ORGÃOS DÀ CONTRÀ-REVOLUçÃO EM
oRGÃOS DÀ REVOLúÇÃO I

VIVÀ À I CONTERÊNCIA DÀ ORGANÍZAÇÃO RTGIONAÍ, DE L]SBOA I

VIVA A CIÀSSE OPERÁRIA :

VTVA O PÀRAIDO COMUNISTA DOS TRÀBAÍ,TADORES PORTUGUESDS !

Llsboar 28 de llaio de 1977.


