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CUE BANDEIRA

A DO lE DE NOVEMBRO ?

0s'Éccictariados das üqiães dos Sind-icat""'d." Lisboa e §etúba}, os Secretariaôos das
comissães'd-e trabalUaaor.es'dou *""*os^clistriios, o SecretarÍad-o das;Empres.as Interven -
cionadas é 'o das Empres;as em'Autogestão d.eciáirara convoàar para o próxinro d"ia L9 uma "
jo::nad-a êe unidad-e e"lrr.tallr,,constituíd.a poriuma manifestagãô qegqiôa., de um,c-omí.cio a
ter lu"o,pr em Lisboa. fn:,rocam:os seus promotores que esta tf jornadafr visa,sei'ita qespos -
f a doq,.trabalhaclores clos' ,d.ois díst:ritos à potítica de ataque'às c.onquistas d.e Á.bril e

,aps-*i5ei*os c1o,s trabalhad-ores pnaticada, pêlo Goveríror,eue.se'trad-uz no agravamento das
cond-içoes d-e vid.a d-os, trabaLhaclores e na d.eteríoraçãó d-a situaçcó económica do paÍs ,
pondo em p,erigo a ind.epend-ência nacionaltt,

:

A realização d.esta manifes'ba.Çflo fora decid.ida a B clo mês passado nu-ma reúnião pro-
movida pela Iàtersíndieal d.a tr,aiÇão no Teatro Vasco Santama,e cuja,g principais medidas,
como-o nosso Partid-o tão opurtuRamente d.esmascarou,'forail u_for**ção de umas tantas oo-
míssões para negociar com os orgãou de soberania, a àxpedição de uris três telegramas
ehorosos d-irigid-os aos me'smos e a.promessa d-e tal 'rjornad-a d-e lutatrque ora se concre -t,íza, :

Por rnilagre esvaíu*se da propos*,e. a. chamada nparalisação geral,r taml:óm aí previs *
ta, enguanto com toda a pruclência a fntersind-ical não parece Ctirectamente a convocar a
concentraçao d-e 19ç d-elxando tal tarefa a alg3rng dos seus organisilos menoresx igualmen-
te instrtr-mentos d.a política do P'.lC'lP. 0s interesses tlsu-neriores,tde nêgociaçáo com os
orgaos cio pod-er burguôs prevaleceram sobre o conteúclo da proposta aprovada, pa,ra grande
tris{eza e ind-ignacáo clos lacaioq dq PorcirP(8,)-Ulpia*, uma vez ma,is-.red-u-zidos à'condi L
çao, oelos vístos eterna, de ma:rido enga,nado. Ido c.ntanto para qu* não chorâssem d.e- todo
em todo, o.seürpai, cleu*Ihe a. possJ-bi.1icl-ac1e der levar a cabo u-ma n'ia.:rifestação em Vieíra
d-e Leiria (segrrnd.o rez'à ^, ,o =àl, orgão central, Bandeira líegra)e afÍm d,e tàntarem, ilu:díI .o.s operários da Tomé Fe'beirar: quanto ao carácter e ôb3eãtirrás da manifestaçãor, ou
seja d-esta forma tentar entorpece:: e iludir, coil o opu-rtunisino qlle caracteriza estes ,filhotes r1o P't0rtP, os musculos e a fírmeza da classe operária c1a fomó Feteira.

Se cada 6po'oa histórica e mesmo ca,da conjuntu-ra da luta clc classe" g"r, a sua for-
ma pr6pria de opurtunismce este fenómeno, enqu-arrto manifestação no seio c1o movimento
operário d"a ideologig ,e d-a po1ítica d"a burguesia, assu-me características idêntica.s em
todas as cotlcretizaçães cluc tcm conhoçid-o'áo longo dos tenpos. Lcnine d.efiniu assím o
ol:urtunismo: I'Consistc em sacrificar os rntores,ses fundamentais da mâssa d-a humanidade
aos intcrcsscs 'ucnnporários c1c uma minoria dc homcns ou, noutros tcrmos , ô u aliança clc
uma partq dos operários com a burgue,sia. contra à massa do proletariado"ri E es.sa t'parte
d.os,operárí'o,sq'vej-o Lenine a d:ef,ihi-1a por uma pàrte da classe, a phamada aristogracia
ooeráriao :lreneficiando d.a situação pi.iüÍlegiad-a d-ê camada superior cla pequena burgucsia
ou da butrocracia d.a dlasse opereí,ria. Essa ó a basc eeonómica do revÍsionismo, c1o social.
*chauvinismo e cl-o social*impôria.lismo" Posto que a burguesia privacla ou luqoágática 6-
urna cama.da socia,l cstranha aos operári-os e d-cfinitivamcnte afastad.a C"a prod-uçáo, ela
necessitaz Dara- sc'pod-er man'Ler no'pocler, d-e rrEq, base'econdmica dcssc tipo, ú-nica foi=
ma c1e o movimento opcrá.rio Êodcr s"r t"mporariàmcntc d.omesticado n não sc lcvantar deci
sivamente contra a exploração e ôprcssão" d-e gu". 6 vítima o cxórcito dos trábalhad-orc's,=
' 0 ptr6hp c.a$ suas oorreias d-e transm.issão c:lprimcii'r os intercs.ses polí'bicos c i-d-co-

Iógicos da burgu-esia burocrática lacaia do social-impcrialismo rcvisíonista soviótico c
simultaneamente, il-as cainad-as supcriores da aristocraãia opcrária quc trocaram os intc*
resses C"a str-a. classe, a troco d-c uilas migalhas conccclidas pclo gra,nclc capital brr::ocrá-
tico ou" privaclo que thcs pcrmitem viver rmrito inelhor quc a grandc ma.ssa dos or,rcráríos.
A táctica e a política d-o revisionismo ó caracte,riqada por es-sc permancnte sacrifício
d"os intcresses cstrcitos c rncsquinhos dc urna minorÍa corrup*a c vclrdida. Essa a táctica
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seguida na oonvooação desta
opurtunismo.

x"rz-sc ne convocatória ô.ue tal me'nifcstação clue ela sc dcstina a lutar.rroontra apolÍtica l-aboral d'o Governo't e aDontarrr:su alq'uns cxemplos, acíma citados, d-o carácterd"cssa polítj'cas'ro ataq.ue às conct-u-istas d-c Abril e aos d-iícitos dos trabalhad-orcs pra*tiead.o pelo Govcrno. o .'i, cm primciro. 1ugar.
Não se clcstina tal manifcstaEãor-portanto, a,pôr cm causa e combater a políticado Governo no scu conju-4tor ma! tão:áô'r-'iporíí:.ca"fároral,,: muito menos ela procuracenuncíar'a natureza Á.nii*opcrári. u orti*popr,.lar cicsse co.r"rrrol"il-;;;as critícaralgumas mcd-idas d'c um clos scus ministdrios' Trata-sc dc um ataquc_parce1arr a urna rc-slao da activid'ad"e d"csse govcrno t ê.o pelouro d-o s.enhor G"""il;;;ã;-à;.;-,manifesta*çao d'cstinada a fazer a'ronçar u. "on*"iôrlsía ao "oovo oo "ã"tiao cla compr"".;;ã;"á;";;;"sidad"e da tomada do poder potíticolc d.o .á*irrrro'o";";;";;;;-;;r;-";;;;i:i;] *': "-:":
I'Ião ad'mira' Ta1 posição d-a rntcrsind-ical .ç .seus organlsmo= ó , posição d.e classe.do opurtunismo_e do rcvisionis.mg, fac-,c,,e-gú.1" c"1r,e""ã.iô-;;;c,,p está dc acordo porn toda.sas leis e med'idas antÍpopularesrap,ovàtr-bÉl soh a'batuta d-o ministério soar;;; fuá; ;;;:vou' al iás, med'id-as íd-ônticas o.., àtó -oiorcs cJuancro d,ominava os sucessivos Governos provisórÍos d"irigidos por vasco cárrçrrrroãã-ô;;" nos surprecndemos q*c cre egora.nao ponhaem cau-sa o cssencial d-a política d-o Govcrno sc ele.semprc mostrou aper-ras. cstar om d.i *vcrgônciaqu.antoao,oatrãoaquCmc1a'd.cve";;';;;

-..r' Ncm's'eq-i:'cr no clomínío "cspccífícamentc laborall existc d-csa.cordo. Não foram os rr,rrr,,.r'v c.' v Govcrn;os: provi-sóz'iàu qro'iÍ;;;;*t;;;;;.="âá=;;r;;;;;"il; i*lrr=to d.c vida?.\Tao tevc 1uflarv :o-l-r, sua gc_rencia-, 
"ta"""iou ,ir=--=ria;;;;'rcais d-c inú-rncras cana,dasde traba'lhadores? llão foí ã v ,co""i1; ;;; i" u ,.p"ouurt"-iãi cclerada clos d,csped-imcntos?:'Tao foi sob a batr-rta dos rcvisionistas,*eucit,s" ,fLzcrasn,,os mais revcrltantcs ncgócios d-o_siguais corll os social-*impcríalistr= ,".ri=ionistas ="riãiiJà;; il;],i#'ffi ainda maiorexpoliaçao e rapina. do nosso povo? . i - t- "-"-

El-es pretend-cm, prcscrva,nclo os interesseu, q-*-carnada parasitáría,c1uc representam ,consegu-ir, atre"vós d-a ent:'ada p.ara o Govcrnor"aju.d-ar.à exf:-oraçao d-os opcrários e rc -forQan'a Éua parccla no'oang"ucic lrurguê="tÉàr* ãssc ef,cit;; =" r,les.d-cspoletam ccrtaslutas q.o*' co''=c§poÍjdtem a ;ustos a,nc.íos-d-r"-ro*rr*, sao os prirneiros a traÍ-la's ô,a rcprimi-1a.s o-uand-o:vôc,m cu.c""1a='p;;j;ã;;"r'"ã 
"",r;;j";;;";"";;;;;i;"; ";;;;" ao polcirãcio Esta.d"o o-os óapitâlistas. _ ".. . :-::" : vrrvvvrvv v 
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ur"rrliiã,,'; "'r'";áeira da traição, a bandeíra d-a manífestação convocada pcla iâtá""irr-'
, ',.t 
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A'ftltima't'].,"ià**tação ce rlla convocada pclos laca.ios rcvisioirÍsta.s tcvc lugar azz-d'c ju.nhg passaclo. relcn-rãc,_ p;;*;r4";#;"il:;; ";:;;:".;:;;';;;':#;o;:ccram scnsi:vclmentc a, cxpcriôncia d-o . or.olitarin.ao'';"ã;-;";. 
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* Há" c'r"''atro incses, uma parte siEnificativa. dos ooorários d-cscia, à. rua. ram oom ilu-socs sobrc o rcvisionismo c opu-rtr-,-nisrJo c,.r.,c, crn gra...1;;;il";ilã;"il;;";r.

..Lo{n an6s cssa mairifcst*ção 9s social--fascistes d-Íziam aos -;rat:al-},ec1orcs cluc, apartir c1b entao, a- luta. já não sc trC'ravo ,r" ;";; ;;.-"ãtpr."a"mento lcr.,-rgrôs ond-c com aaquicscôncia clos rirvisionistas foi aprovail o toc.o um conjunto c1c rcis c mcd.iclas antipo-pularés quc constitr:"i o arscnal ju-rrídi ico d-c cu.c n gr.r.,.r..ã càpitar sc vái servir Darã, _tcntar vcnccr a crise cm scu provr:i-to c contra os iralralh*ã-o"o*, nesd.c cssa c.a-ba... rlaomi.Ís prr.ticarncntc sc oi-.viu. farar nas rúe.sse.s nara. 
" i;;;; aôú-oã.c;;;;; ;";; õ""(â "il"' scr numa naraf ização csporáclica), ÀcT .r.r'f 'ã" rcvisionisías vôm aprcssa.c,-arncn-bc. rcssu-si-tar na inira cl-c rcencontrarein' apoio p.rá as suas pró:limas ,rrrotraul Vir."= ãs social*rascistas cn'ürc,larc* "::ol"ls a,os r; tifuniriârios c ,qrn,:.,.ctcs o,g"e"iã,, " "ã,r"çu.;.,., 

, ;;;.;-;tar o cu.ê; chaurán. a 'rLç;i Barrr:torr, ir,rnondo' - =..,"" 
ií;;;"";rããã ac.ltávc1lro Lcvar.arn os tra

,}:alhadorcs C,à"Auto:Rr-'constrr-l.tora,l.o Êorr"iro c cl-a COPA.I,{ a cntrcsarem=-sc} l-lumilha,ntemenl
\ tc aos vclhos capita,Iístas. 1)rc1ê,ra.m ,c iinptscyam a. carritula.ção ãe Cuótara. Accitl.ram
'scm pcstr.nc jar cl-czc,nas C'c mílhar:.s cle' cl-csp.,dimc.ntos nos' tb::icis c ccn-bcnas na cortÍcci
ra Pablos r' no l:ioni,i jo. Ba.tcram_Darmas âs mcclÍdas antictc*o.ráiiãr.; ;-;;;i..ir*rirr.áorr"=consignaclas'no Êro jcrs-t;6 Roqb-e Lino c na. Lci-i|c Rascs cl-a f,{rir'qão'R1b1ica e dccrctaram acaça ao§ rnair;iltes.-lcninistas, â!o nosso Fa.rtj-io c ao noss" j;;"..i p""--t"""*-;;;;;;"ã"
c divtr-l.Ta,d-o cs,ics nro jcctos sc.crc-üosn Apoíara.m os novcs l,or..4.rios Oa sctc.navc,. prcgar;,rrn
o aba,nd-clno,dos ÇCf pQr porLaria.s na h-otcla.ria c nos tôxtcis, conro à altu,ra já. vinãam

. esiroçafrúo9'vindo dcpois a.atianàorrar'r:. p161rria. ]',rt,a. 1,olo .Àrnllri-*-.,.rrrto ô:r. 1,.rr-bãx.ia, .1ue d-c



'c-1 ', 11.1,-.1 i,-^,-it.^r.r.:i- Íir;..rí-.- 6 nlorri..m(rlr+ô <:..:tr:da.nt.il. batrrnto as palnles AO Í.cgfesSO dOSsanead-os à Univc::sj,rLa,dc clc Coimj:ra c apoiando o eumcn-bo d.os prcços nas cantinas d,c cs_-uud-antcso

Quatro meses que os rlrabal-h.adorcs portugu.cscs jamais esqueccr;o, §c souberem dclcsfazer uma sintesc corrccte c sc med.itar"* uobrn sc ã po1ítioa quc os oricntou- scrviu ounao os seus intercsscs à luz d-a c:<i:eriôncia prá,tica"
J]LIÂS I{AI\I I trES TAÇ.õES C O}TTRÁ,-REVO LU C TO}TÂRI AS

Iuas rnanifesiacãcs chamanr a atÀnção c1o povo, send-o cjlr-aLcl-uer d-c1as d-c objcctivoscontra-'rcvolucion-ári-os c no senticl-o d-c arrcgimentar largãs scctorcs clas massase parascrvirem d-e ccoaias e 1;r:opa d-e choque pcla ãua luta pc1ã poder, d-o estado dos capita *
fJD UC'JD

Uma a qrie 'Lemos vind,o a rcferir, convoceda pelos rcvisicnistas, cxtrcmamcnte peri-
Íqosa, pelcs Í'actos c.tue já cnunciâffioso A outra convocada pelos scctorcs rcacj-onárioà fi-gados ao grand-e capita,l c rl-e apoio a Pires Veloso , a*6 à pouco comand.a,ntc d.a Rl,N"

Esta rnanif'es-ha.ção q-u-c sc::caliza no Porto d.c apoio às prctençãos 
"eariciná.rias d.umcauc;iIl,o militar qu-c sc cj:ama Pircs Vcloso, e o.uc é rristo pãio gr"r.d,c capital como umccrs possivcis oancLid-atos a Bonaparte , ó uma manifcstagão .1rr" prctende aprescntar umap'artà d.o nosso povo o a.utênticamcntc português contra a olúra partc, olr- scja lançar orxor-üc con-i;ra o su-l , aliás o rnesirlo irótodo já foi utilizad.o pclos revisionistas, em scrl*Jt I

L LL'_O ]-tlverso d

ira§sas, contra "l;;"I::li"3i]l;3.r:::i:ir';:?: x;:-:: :3:i1ã:;"; :fi:",i;,Í:i3"-31,,t",c srQ Vc:f6sr, senao como sc coinpreend-e qi-rc algum tempo atraz, Barrcirinha,s Cunhal numc':tcon-tro harri-d-o entrc cl-e c o caud-ilho militar, tcnhà d-ito havcr-sc cnganad-o, àcercail.o car.ácter d-esse rcacionário"
Os-opu,rtu:ristas de -boci_as

c ananha sc isso 1hcs scrv:-:',
as mati-zcs, *ão sorlp"c assim, h.oje dizem quc ó vcrmelho
d.izcm çluc o vc,rmclho já não o ó, passorl a scr prctoc

ittro-c'u-c rcfcrc â. manifcstação d-c 19 d-c ilovcmbro, convocad-a pclos rcvj-sionis-'cas cqilre a nao sor em \Íj-eir:a d-c Leiria, ceso os neo-.i'cvisionistas cr-a [Trrnrrp não tcmam uma de-r:'ota, 
. 
os lra,ballrad-o:'cs d-o i|istrj"Ío dc Lciria* não =o"ã,o ch6.rnadcs- parti.cularmcnte a lJm,-clncentraçao" urópria cl,c distr'Íto, mas isso nã.o quer c1-izer, .1o" r.ãà,ro* iã.rã,, a ar-roiara' manifestaçao d-c l9r cn3cl'r.., o q.u-e sigtrifica qüc vocôs aárorl antr:s cle tudo, ana,Liza*-*ia à 1uz d-a vosso cx-pci'iência prát:-ca, d-a luta pclo vosso contrato, da lrita.contra. osclesped.iraeni;os, d-a luta con-bra as cl-csinirrr,"r*ãns cr ou-tra,s rccnrrÍndicaçocs, vcnclo semprecr:.aL a política cru-c li-os dirigir-'., cluais os rcsul-tad-os qrrc o-otivcram. É por estas cxpe *rj'ências.iuo os ôporários sc edr,,car,r r--'d-escnvolvcm e su.a consciôncia, po1ítica"

A nanifcstação cic 1!,.f scm sornbra dc; d.ír.ric1as o e,va1 qlc o pnCrtp vai pcdir aos o:pclá::ics" para os lcvalr àsttBa'ça1has d,a Proàução'to Uma manifcstaçao pscud.o anti:iinpcri-aj-rsta, qu-e escond'e o acord,o sccrc*o PS:Pt'CttP, cm quc os rcvisionistas accitam nao se
f cviintar contra o pro;ccto d-o F},!I, erfr' troca oc c1u.c a s-üâ, pclítica d-c rcforçc d-a sua ba
;e cconómicau no ca,mpo c na inúú:.stria, possa sci. salva,gu-r"d-od-r. Sc acaso houver d.frviclaã
ô -rcr o ttDrário d-a iaanhá" a a'oafar a par-Lir clc cietcrminaC.a altura, a q.ucstão cio cmpr6s:
'ci-rno d-o Fl{f c c1u-ando fala. ncleo cscamotcia a,s -oucstãcs d.c fu-nd-o dc ta1 projcctor ou ri:ela-pr6pria imposição aas *"uáou em não.r"i""" "*tã ã"""aã 

"-or.tro 
cla.s pod-cmc,s vcr,

:.' an,lróm n.o mesno jernalr ! verdad-eiro objcctivo d.a inanifcstação, pcla boci. c1e uns tantos
di.rigente s "das organir.,agoes cn-Lc a convcJcam, ,:ndc claramcntc o"pràssairBrtcs trabalhadgr:cs
Lrac tlescem'só à rua paj:a contestarem o politica d.o govctno, *o* para rcafirmarcm a, sua
:i'Írme d-isposiçao de fazcr sacrifícios para venccr a crisc e lutar pela trlndcpcnd.ência
lüaciona1il..'f For ou-t;'as paiavras o PrrCilP quer mostrar ao governo c, ao Presirlentc da Re:

4.. - . -pú'blica que ê o melhor partid-o d-a burgu-esia para os operários c que cstá cnn cr:ndiçõcs
ie levar a classe para ond-c fôr necessár.io,

Iuas manifestagães contra-revolucionárias vão tcr lugar cste fim-dc-scmana, d.ir1-
gid-as por d-uas facções c.a bu-r'gucsiar contra a classe operária-c o nosso povo e que tôm'
cotirr.r objcctivo fazey ah..tcr sobre_nós a rcprcssão'c cxploração mais-dcsenfreada. Mas

11-üu.ca ôs opcrá-rios c o povo pod-e:.áo libertar-sc àessas garras que sáo a ditad-ura da tmg
3'aosia, se nao v?rrct?erir clo scu seio o revisionismo c ô oportunismo.

Sá a direcção d-e àm PartiC.o P:"o1ctârio autcntico, d"irlgido pcla tcoria c pcla ci-
ência d.o Ma:r'xisrno-Leninismo, levarâ o nosso povo à vit6ria, à cmancipaçao c à liberta-
Çaor segu1noo a via radiosa àa Revolução Dcrnocrâtioa" e Popr-rle.rr, do Socialismo c do Co-
rn'Jn].ino
IJCIl{ITÉ }O PTSTRITO }tr LEIRÍA NO ?CTP/,'}ffiPP 1'l ôÍ1 ltrirvr:rnbro ee L97'7


