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operárl ê cont ra
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ap1l cêÇáo dessa
Sl ndlcôto dos Tê

coNÍRA-ATACAR r{A oRGAI{ I ZAçÃ0 SiiIDICAL

o dê Interslndícê1 reaIlz6do há pouco mêís
LUTA-úNIDADE-V1TÓRIA" proclamou claramênte
rogaanê, €flrmou-9É como únicê oposLção e 6

todos os oportunistas e a única alternêtlva
domocratas, e clmêntou a suê in+1uênc1ê no

B um êio de combates ê de vltóaiês'

de um êno ê
o§ seus Prln
única voz
par6 todos
sê1o das mss

no findo sofrênos algumês dPrrotas por erros próprios na
po1ítieê e desse programô, como fol o c6so da pÊrda do
l BfonistêB de LlBboa.

11ês, pêrô1e1ômentê, um signlflcôtlvo númeao de camêrôdas, inctuldo
nê5se meBmo Slndlcôto, ousoll colocar_Êe ã cêbeÇa das maasas, passêr ao
contiô_ôtêque, fEzer da dêrlota ê.mãe dÉ vltór14, e fo.am eleltos dê1e,
gados slndlcê1s, lnêmbros de Comissões SÍndicaig e dê comissõês nego61ô
doaâs de contrêtos, e mals de 4 centsnôs dÊ opBrários e outros taôbaIha
dores oÍ.ganl2êram-se nês llstas slndlcals pêra defÉnder esse programê e

combêtêr o rêvíslon1smo e o oportuniSmo,

A clôsse operária obteve ôssim boôs vltór1ês; ê Linha Sindj.caI nLU'

TA_UNÍDADE-VITÓRIA" ênralzou_sê môis no selo dês rÀasBês, Ê c11êrêm-ss
excelente6 condlções para um trabô1ho organizado, profundo, sist€mátlco
ê êxtenso.

Um número alnda mais nurneroso está neste momento em condições dê,
Ímedlêtêmente e â ôurto ptazo, v1a êngeossar essê força podeiosô dê dl_
rlgentês dêg massas, contênto que todos os nosêos ô6marôdês comprEendam
as condlçõês dô situôção po1Ítlca Bm oada momBhto, qúe 6 seu dever ser
dlrlgente É mllitar nas organlzações de massês, unir à sua volta e nesseÊ
órgãos oe trâba1hôdores democrêtôs e os ê1êmentos nê1s êvênçados dês mss
Bês ê dêfender aí ô 11nha e o progpama do Pêrt1do.

ttlr pa"a 9\de .fo! a naaea, eafovgd?'ee etu cailq p_ae6o po?_ aguça? a
sud corlscrenêLa no sentido socíalistd, Ligar caáa questão pdrticu-
Lar a'e taz,efae getais do ppoLeta"iado, aprooeitap cd.da inícíatioq
no canpo da organizagão pa?a asêegu?a? d. eoesão d@ clasÉet e gd -
nhar pela sua |àeoLogía à inf,l-uâ.nciq i,deoLógíca (e não, etidentenen
te" peloo ee s titulos e posição na híetatquia), um papel dítigen'
te en tod.aê as organízações Legais do prol.etariado (Lenlne 'A 0rgô
niz6çãol,

O rgvr.Etonlsmo r"eforq,ou têmbám o 3eu
sas, em êspecÍê1 os SÍndlcôt os, tanto mêis
todê s burguesia.

controle Bobre os 619ãos de mas
que lsso server no +undo, ê -

Cumprlndo o seu pôpe1 de d6st6cêmentô da burgúes1ê para corromper,
controlâr, enfraquêcêr, degviêr e derrotêa os operários ê o movlmBnto
de mêssês, tôm vindo a trans+ormar os Slndlcatos que controlêm em cên-
tros po1lcia1â, estruturas côda vêz male fechadas aos operários e traba
thêdorês de vânguardê, cadê vez mê1s abertêmente agênclas do eôpltal. ê



centros de grossos investlmentos financeiros, tendo colno mercadorla a

dlsputa IenIre o cêp1ta1 prlvado e o burocrát1co] pelo melhot controlo
das mêasas. 0ezenas de m11hôres de contos, pagos pela Íntêrslndic6L
foi ouanto custêram 6os tf6bê1hêdores portuguesês as camptrnhas dôs 1Ís_
tÀ" "-r"iiã"1"." do comêrcio dê Llsboê, dos Escrit6rios de Lisboê e dos
Bancárlos do Su1 e Ilhôs.

Os revlslonlstê§ apllcando o progaêma quê ap'ovêrêm no II-Congres
so da lntêr.sLndlcÉ1 _ o congrêsso dô lnstituclonallzÉção dô clsôo - tem

vindo a cr1ôt' um ôpertado cãiete oe forças por mê1o de vsrtÍca11zêçô6s'
i""ãã", "àri"Ats 

de Estêtutos e criêção de orgonizações Íntêrmédlês co-
;;';;ã;";;á;;-;-uiia"" - ioJà uru sérr. o. m"àldus d" rêestruturação 1n

telramentÁ à margem dtss massê9, ds§t1nêdBs ê lmpÊdlr os operêr1os e os

trêbalhadorê9 de sê expressêrB!. e de 1út6rên, vlsando quebrar a-suê for
Ça ê unldadê rêvoluclonár1ê desviêndo-oB das têrefEs que a RêvoluÇao co

Sêmprê qúe chêmarsú os trêbalhsdoaes à rua ou ã luta fot para the6
crlarem ilusões nê dêmocaêcla burguesô s ho parlamêntêrlsmo' para thês
i;;1i;i";;-;;;ilr'uç3"" À derrotasl patê os obrisarem a vergar às leis
e êo p1ônos dos governos dê burgue si a .

Deaarmaiam s atr6içoêraú os trabalhsdores com 6 demêgog!a do opo
libicieno e da neutta'Lidàdé dos slndlcêtos, Bnquanto elês, à somb'a dlB-
so, 1êm êpertando o controle ieacclonárlo do §eu Pôrtldo _ 0 P"C"P _

sobrê êB organÍzaÇões dos trêbalhadores.



01so1ômento dessê polÍtice e desses árgãos,pe1as massês, é um fe
nómeno crsscentei ê Assembleiê do Sindicdto da-C. Civil dê Lisboê (70
mtl sóclos) para revisão dos Estâtutos, zela 2: vez não consegullo,rea_
112êr-se, por nào ter o núEeto mÍn1mo t2'0001 de presençês necessár1ôsj
pelo mesmo notlvo, 5ó â zi vez, e à'custa de um Poderoso lnvestímsnto,
3 que a Assembleia dos Ístê1úrglcos de Lisboa (mais de 60.000 sóclos),
con§egulu reê11zar_se pôra o mesmo flm; têmbém as Âssemblelas dos Elec
triclstas do su1 [que constituÍrêrn a Fâderação do5 slndLcêtos das 1n_
dustrlaB êlectaicas, antes que tenham conseguido fôzer aPaov6r ô -cons-
tltulção desses Sindicatosl c os Vidreiros não obtiveram esses números
mÍnimás de presênças que efBs próprios fixêram na suê lei slndicô1r ô

dlrecção do Sincicato dô FunÇão Púb1ica da ZÊnê Sul desconvoca uma Âs-
semblela pErê discutir a adesão à InterslnCicê1 e transformê_a em ses_
são de esclareclmênto, por não estêr seguaa dê po§1ção dês massê5, que
nós também ousámos mobí112êri convocam e desconvocêm greves, ês Assem-
bleiaE Gerals e ô5 grandê6 reuniões de massês com !lma capa dê dBmocrâcia
são mesmo asslm côdê vez malB intolerávels para a burguesiê e seus 1ê_
cê1os que sê sentem êmeaçados pela elevação da consciánc1a das massas.
"Já f oíhos democratas a mais pôra vocês" I Este dssêbafo ds am cacíquê do
Sindicêto dos lÍetalúrglcos, ô propó§1to de terem permltido que a 1Í5tô
"LUTA-UNI0ÂDE-VITÓRIA; dispusêsse no Boletlrn do Sindicêto e nas ú1ti-
mas elelÇões de t/4 de página em lguâldade com ês outras 11stês (e qL.le

alnda por cina cãããÍiGiãi-Tl-io s 1rê be'1 pdrê onoe eles conduzêm !5 S:n-
dicatos e contra quem os procurêm vlrar: contra as mêssas, contrô os co
munistas e contra os elementoB democrêtês e maiS avanÇados dâ. ctass6.

Éstê po1Ítica reacclonáriê, sêrvldd por êquilo que Lenlne carôcte.1
zô como ê capacldêde de "en cada queêtão un pouco 'nooa" en cada madi
f,icação un pcuco ínespe"ada ou inpz'e1)ísta doê acontecinentoe' engendl'l!
ineoitdtelnente e êempte, unas ou out?as oaríed@des de "ea'isíoniima",consêgue lludir alnda um grênde númeao dE operários e outros trabalha
doaes.

Por outro 1êdo, essa mesmê po1{ticê recclonár1ê conduz iá a um abên
dono dos SÍndlcatos por 1êrgoE sectóles das riassê9. 0s rlscos que se
correm é que êsses trôbô1hêdores não venham ê dlspôr de umê alternôt1-
vê de dlrêcçãê autónoma e capaz de os uni.r e dirlgir na luta, ou de se_
rem apanhados e11udÍdos por novôs fornres de oportunismo ao sBrvlÇo dé ou
tro sector do capitô1 e dê mesmd po1Ítlca, interesEada em pescêr nês
águas turvas dê cisão - da lntelra r e s p o ô s a tl 1 I I d a d e dos rêvisionistas.

Por seu lado a linhô slndical 'LUTA-uNI0ADE-V1TÓRIA" fol a única
que levou ôs massôs a obterem vltóriês: foi o cêgo dog múltlplos contra
tos pêrê os trabôlhadores do Slndlcêto dê ÍÍarinhê I'lercante, Aeronêvegê-
ção e Pescas e o ACT dos TLP, E foj. a únlcê que esteve à frente dos ope
rá!1os num grandB número de Assemblelas, êom proJBctos de EEtatutos êutó
nomos, em dsfesê dô unidêde, da democracla, e dê ar.ttonomle desses impor_
tantes órgãos de rnassês quê são os Sindicêtos. contra os coleteE dê for
que são os Estêtutos revlsíonistês.

A sltuôQão ó, pois, d6 unidade do cêpitê1 naE suas orgênizações
próprias (C1P, CAP ê CCPI e de divisão dos opêrárioB e do Povo qr.:e vê a

§uê organização Sindlcê1 eontrolêda For umê clique c o n t r a - r 6 v o I Ú c í o n á r i ê

de looêios, trêldores e clsíônietês.
lal eituação ciiqê due t tar'cIa ee4tlol de uni! e organíza? aê nas

eaa nae seus óígãoa p"rópt'i os 
' 

seia absol,utanenLe indiseociá»eL e Lenhe-
como f,ulcro pavâ o szu desenioloinento e âtíto, o combate do reoiei'okie
no. U;i! e o'lqan'iza? o po1)o ka calo" do conbatZ sem tráguas contta o tã



oisioníamo é a tarefa principal, que se coloca a.a n ooinento de masaas.

Funclonando os Sindicatos como tampão dês lutas e po11ciôs dos tra
balhôdores, estes vão 1utêr e orgônizêr-se nês fábricas, eÍnpresês e lo_
cais de trabalho! contra ôs di:eoÇães sj.ndlcals vendldas.

É aÍ que os rBVislonístas vão continuêr a revelêr, âos olhos de um
númerô cada vez mêior de trabôlhadores, o seLl papel de pollcias e agen-
tês do eapitê1, se nos soubermos colocaa à frêntÉ dÉ todês as 1utês e
travarmos um perslstentê combête no desmôscôramento do revisionismo, ê-
través dos factos e das lutas concrelE sJ se soube!mos 1utêr por mobillzar
e unir todas ês forcas Bêra afêstar os revisionistas dos postos dê Dele-

Só asslm o movimento operáric e popular estêrá em condiçóes de 1m-
pedlr úma derrota e estar prepêr=do pêra os grandes confrontos quê o Í1
governo ônuncia.

' Seria um gravê crro e um cor,rplêtú oportunismo não compreênder ou não
querei cômprêênder que não é posEivel unir ô classe operária e o povo,
que não será passÍvel desfêzer as i1r.:sôes ainda êxlstentÉs num l6rgo sec-
tor das massas, se não conjugãrmos 6 1utê pele criêÇão de condiçóes para
a organlzação autórrom.r des massêE que se recusaln a efivergar o coleta dê
f ;G;=;-aTAl;ãiãa;eG "lõíffi", c@
-d_g_:-l-g_e_ *fq_1L1L!-:j_-! 6I como o fizenros no II Congresso dô Intersindlsal.

'tNão actuc,.r. dentro rloa sind'ícatoe reaceionâ.rios" sighifíea abando-
nar as_ nc9^9as- ope16.ricê ir.-uaz.ientenente desenüalDídds ou attaza
das, à -iaf '1,;n"ia dos tíd".eÁ !eaccíoná!íos-, d.os aaenxea da buvaie
êLa, Loe opeva!1.oa a?istac?a.tas, ou 'operâííoa abítguesadoe'. ' -
Para sabet ajudar a:lndesat e conquísta? a 6ua simpatía, a.deeão e
apoio ê prc:íso ttão ten.r ds di iiculdades" ne s,.lúinhdvíds , arnadí-
thas, instltos e pe"eegltições dos 'clxeies' (que" eendo oportunis-
tas e sociaL-chaupinistaa. estão, na maio"id dds oezes, ?elaciorla
dos ditecta ou índiyectanlnte co-n a burguesia e a polí;ia). atém-
dísso, de»e-se trEb6th,rr obrigatoriamente onde esteJêm as massae.
É neeLesáric.cbct faaer todaí us espécíes d,e sactiiicios e trans
pã! os tuaio?es obat-âcul,oa para realiZat uma p?apaganda e uma dgi=
tdçãa sístená.tíca) pe?lt'ínaz. pe.?Ie,e!a.nl,e e paciente etactat et71,e
na; insitituições, assoeiações- e sindica.tos) por mais reaccionáríoa
que sejôn, onde haja maesas p?aLetálias ou saai-proLetáriae".
ÍLenine, "fsqJerd:sn,, ... " .

gados Slndlcêis e Comissoes Sindicsis.

a bace de apoio e oÊ dlrlgênteE necessários pêra a orga
e pêra a unidôdê da c1ôsse operária e das mêssas.

Ds 0elegados Sindicôis são, a este nivel da organizaÇão das mês6ôs,
ô matêrlE11zàçáo da nóssá lnfluôncia ldeo1ógica e da caFacidade de direc
ção e constituem
nlzação autánoma

A dlrecção po1Íticê da cólula do Pêrtido ó o cimento de unidôde e a
ch ave da vitória.

ttse os boleheDiques conÊeguiran conquista? as apganizaçõea Legaíe f,oi
po|.que ape6a? das eeLoagene perseguíções da eaarigno e da odioea
camp@nha desencadeada peloe Liquidaei oni s taê e t"atskistae, soube-
Tan saLüd.guauda7" o P.1?tida il.egal e nd.ntey una fí:rne diecíplína nas
sua fileiras; fai patque defendiam earajasamente as inte?esses da
ê|asse aperáyia: eêtaoan, est?eitclneflte Ligadoa às dasa.a e cotd,u-
ziam und Lutc 'intyansigente cont?a os ininigoa do nottimento opez,Q

"io" íHlstõr7a do PC(bl dê LjRSS, pág. 1551.



ÂS TARE FAS DO DELEGAOO SINDICAL NO DESIíÂSCARAI,lENTO DO REVI Sl ONISÍ10E DO DPORTUN I S

Íravêr uÍnô Luta sem tréguôs cont rê o rêvislonismo ê peIê unldêdBdos opêrárí os.

'tEn.7,uga! do nétodo da-persuaoão, scn o qotal a actioid.ade d,as ol
S-?.:!.1ço9: ape?a"ias nao ee. pode conceber, oa t."otskistae of,e"e:caq.n o neto.Ia da const?angíne\La pu?o e sinples da ot,den seca.Ande conseguian a direeção âo trabaiho a.ina.i.e'at" aá trotskistai-1à
úaoan pa"a os Síndieatoe conflitos, cisão e d,àconposição, detidãa eua pol.itíca,, ÍHistóría do pC(b) da uRSS, pág. 2451,

'tA tq."ê f,a. doe conunista6 cofisíste em sabe! conve.cer oa eLementogatyaz_adas, eaber aetuay entre elee, e não en -tiiiar-ee éLeles atra
ües_ de paLaD"as de otden -tiyadqs 6ubiectíoanente da. nosscl cabeça-e infd.ntiltuente , êsque?d,iêtd.s , r, (Le;1ne,"0 Esquerotsmo..."l.

AS TAREFAS DO OÊLEGADO SINDICAL NO CAIIPO OA PROPAGÂNDA

NÂ ORGANlZA

' Padettoê u11a? e ifienea naiopia d.a

A o"gaaizaçãa dos naesas não é ttna

"\?!. .llr ilnekêa ,baLaLha pe..-a nobiLiaação, otganização e educaçãoao.e,4oa,Bas, .Lem_de se? apoiada e a?icntdda poi un aíqanLesco tra_DtlLna de ag1 it.Çaa ewopoganda a .Ladoê os níueie (..,), não tenen_ala lemd! conlta a cot,tlct'e, ousa\do se? a nínotía, enÍ?entando edeeafiand.o dg?easitament e Z íni^igo, 
""t;".à;';;-;ir; d.e cada 1.utae ctcantecineito r, (Edltori61 L.p. ;c SBS),

AS TÂRE FAS DO DELEGADO SlNDICAL Ão DAS r,rAs s AS

"Que eada enpyeea seid. a ncsea cídad.eLa,l
ttA" fa\ç-? p"inc-ipal yesíde na organiaação d.a proleta"íad.a 71aê g!q,ndee fabricas', .

claaae opexá.ria e do poto.

questão paeífica nem butoctátiea.

AS TARE FAS DO OELEGADO STNDTCAL NA PRESTA Ão DE coNÍAS Às i'tASSAS

Sobre

Sobrê
Sobre

Sobre

a nossô acti vl dade e planos.
ê actividôde e Planos do. inlmigo

reallzações e organizações slndicals.
contactos necessários com os patrões.

as

DUÂS POSI ÇÕES IGUALIT1ENTE ERRAOAS:

OS "i'IARXÍSTAS PUROS' E OS SINDTC/\L ISTÂS AUÍÓNOTlOS.

ttA nassa tatefa não á cultíuat o ttigo en pequenos uq.aos,ttLenlne.].



DUPL I CAR O NÚ}4ERO,

PRODUZI R ALÍE RAÇOE S

CENTUPL I CAR AS FORÇ AS

E OBTER V I TÚRI AS

PODEIlOS E DEVEIV]OS LUTAR PARA CONSUlSTAR SINDICAÍOS

ttse sauber'nos a po^to onde tiÍar a azaüanca' padenoe lelatta? a te?

"a, o sal e aLá' a nossa goiátio. Pot eone,e-guinte, a -que-etão- d.e sa=
ber o ponto onde oamae fíÍa? a al.a,a\ca e uqa queÉtdo de taLlca -
a tátieq para conquietar as direcções eindicaia" 0 panto eâacto on
de deoenoà fíxar a alaoanca é a ditecção da Luta eoncleta dqs fia6-

ttsem Luta! po! eLege? delegadoe Sindicais, não há eteição de Di"ee-
çães Siadieoís nossoa. Ae naEsas Dí?ecçõca Sindícai6 tao 9e .tnten
ee não títe?en Del,egadoe Sindieais" IcEmaradô Arnaldo lvlatos nô I

. Conferêncla ds 0.R. Lisboal .

AS TAREFAS DO DELEGADO SINDlCAL NA DlRECÇÂO OAS LUTAS

_ Na Contrataçêo Colectiva,
- Nos cadsrnos rêlvlndicativos
_ t!ê luta pelo cumprímentc dae condições favoríveis dos Contrêtos.
_ Nos Plenários e realizações de massô do Sindlcato.
- Nôs e1e1çôes Slndtcê1s.
- Nê 1utê contra aB reestruturaÇôes capitaligtê6 dês eu'lprsses e as

iB6stru t uraç ões s o c I 6 1 - f ê s c I s t a s dos Sindicatos.
_ tla luta contra as medldas reaccionárias dos governos dê burguesia.
- Na lutE pelo dlrel to ê liberdade de expressão

autónoma dos operários e dos trabalhadores nE
_ Na luta contre os 1acêios do pôtrão e êgentes

e de organízação
fábrica ou emp re s a.

do cêp1ta1.

AS TAREFAS DO DELEGADO S]NDIIAL NA EDUCAÇÃO POLÍTICA DAS I]ASSAS

t'8. e!!a ao díze? oue- cama o operário Da,s6a onae horae e neia na
fâb"íca, as lunçõàe íevoTueíoná"íos, êalúo a agitaçào 'incumbem
fatêlmente a ula parLe ínfimc -de intele-cLuaisr. Nãa á 'fqtalmen-ítet, mqe de:;ido ao naseo estada a.traz,ad,a q,tte as -eoisa," sao aeaín|
e po?que não compreendemoe a naaao deter de ajuda! todos os operã

"iae capa4es, a lro?na?ern-se agítado!ês, organizadores, ptopagdh-
distas pxo fi s e íanaí s. N e slte aspe cto, de eperdiç anos oetgonho ,omênte
a8 nassa; forças, não eabefios cuida? do que tefi de eer cultipado
e d"eeen'oolvido con una paroicula! atenção" (Lenine, "A Organiza -
Çãdt.

"Deoemoa d.ediearmo-noe princlpôlmente a elevar oe operá.rios ao ní,-
oel doe reoolucionánlos" e não haixat os yeoolueionã.rios ao níoel
da 'naaea operátia' cono a queten os economistas, ou ao níuel dos
'op"râríos nédios' coao o qüer súaboda.

y'6e, eenhores canpeões do 'opet-arío nédio', ofend.eie no f,unda o
operãtío êon.a ooasa naneiz,a de se êrrê3têrêm atrás de'le pata Lhe
falar da potítíca ou da oz,ganiaação operária. Fclen de coaaaa ae-
rias, endirei taí-,,toa e deítaí aos pedanogos a pedagogía, que não
é tarefa de políticos e arganizado?es" (LBnlne:i A 0rgsnIzêção").



t'?odd. a p?opaganda da neut"aLídade ó una eapa hipócrita d.o espítí
to cont?a-?eDolucionãz.io. (..,). EE6a teoria eeroe, de faeto, par
ta ref,ovça." q. influAhêia da butguesia sab"e o ptaL@taliqdot'lLei!'
ne).

'tDoi_e ou trâe nilita,ntes (,..)" em vea de oe f,*ldi"em numa o?gatí
zação legal iíoetteblada, de»en eaber aplicar a Linha do ""u É"rTl
do, agi! eobte o neio no espíríto de toào o paÍtido e tão deicar-ãe
a,bsotoer po" esee meio,, lLe;lne)

CÚÍDAR DÁ PREPARAÇAO E ORGANIZAÇÃO DAS NOSSAS FORçAS

Ao nlvel
Ao nÍve I
Poa r ômo

Parê umê

Lisboa, 16 de FBVerel.o de IgTB

do local dê taôbslho
ConôélhLo

de actividadê
forÇa podêrosê sob umô dlrecção centrô112êdê e única.

pôra o
Grupo dos Slndlcêtos

I Encontrô dos Órgãos de lvlêssas


