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tNTR ODUÇAO

O re1at6,rio. da actividade sinilical do Partido na Regiao deve per-
uriti,r esclarecel 3 questões: se á gossioe-L tr-aoar uma batal'ha sem qlle
ocgrr,aÍt altez1açõeo)'se às aLteraçíes produzidas no nosso trab_alho polí'
tieo nos Sindieatos foram no sentido do aoanç:o, do -recuo ou dq estagna-
ção e em que med,ida ioro^ uma. ou outra eodsa, se há alguma coísa a aLtZ
rar ou se tudo deue continuar na me§ma' porque oai bem,

Lgl7 foi um ano em que o Part,ido se empénhou, nas várías frentes
de 1utêr em importantes,e vitqriosas batalhas de classe que o tornaram
maior e mais experimentado. For um ano de profundas transformaçôes-oPe-
radas no senticio gue o Congresso da Fundação apontava: Passar do circu-
1o ao Partido.

Como parte importante do conjunto da actividade po1Ítica d9 Parti
do no campo dos orgãos de massas, atã pelo desenvolvimento que-jã rgfi!
tou, o Trabalho Sindical realízado tinha necessariamenEe de reflectire-s
sas transformaEões e cumprir um papel a favor ou contra a corrente priã
cipal.

Penso gue o Trabalho Sindical do Pàrtido na Região obtêüe vit'6rias
no ano que findou, mas pão se desenvolveu nem consolidou suficientemen-
tê, e acumulou, algumas eontradições que terão de ser agora resolvidas.

Que o processo de desenvolvimenLo do nosso Trabalho po1Ítico nos
Sindicato".,tãnha feito surgir novas coltradições e gue 'ssas contradi
çoes sgJam,mesmo de um níve1 superior âs existentes ant riormente, nada
iem de áorpreenden,te. o Camarada }tao ensina-nos:

I
I
c

I

Que tígní$íca 0" a"po"rLíçAo de utn novo ptLocetál.? SLgnL$íca 4*z e en
iigo uiiaâae e. o^ conLnânLoa qúe a. {on^títulam cedenam o l-ugan ã
um& nov& unLdade, Ac)^ ,se,u^ novo^ contnlaníoa, começando enÍão o

novo fJrLoee^/so que ,subdtLt.uí o antLgo. 0 vell/to glLoce^áo eoncLuíu-
-le, 'o novo áurlgQ,. Ê eoríio -o ryovg .prLoce^,so cont.em nlval contnadí-
çõe,s, ele começâ a 

^ua 
pn-'opnia hí'atítnía de deaenvoLvlmenÍ.0 dqÁ

. contnadíçõea't (ToMo tr,, pãg. 5lB)
: . 1'AÁ 'contnadícõea 

^&tlqem 
eontínuamenÍe, e aão continueme.nte ,Le.^olví

d.aa. Eata ô.'a Leí '' d,íalô.ct.Lea do deaenvolvíme,nto daa coí^o.^ e
dot $enítmenod" (volunre v, p'ag,472)

':-

A questão que se cotoca é a de saber onde resíde q asPeclo princi
paL dessã contr.áição, de que naturezaa sáo as contradigões acumuladas;
e que caminiro seguir para as,resolver, jã.que o que me parece caracteri
zar o Ír-osso Trabãtuo Sindical 6 ter ui"áoçádo um eerto áÍveL de desenvãl
vimento, ter servido atã certa altura o dãsenvolvimento do Part,ido, ã
neste uomento encontra-se numa encruzilhadas ou se eonsolida e.avanga ,
ou não se eonsolida'e recua.

t'0,5 prlocQ.^ÁO mudaxn, o^ entígo^ p,Locoál0^ e a"^ a,nÍigaÁ. contrLedíçõeâ
dea'apanece.mL 

^urlgam 
nou-oá ptLacS.^,50^ e nov&^ conttlaüçõe!r. á,?fido,,

porL colLAaquAncía, íg,ua!-m2ftt7. dí{enent.e o^ ,Le^pe.ctivoÁ metodoá de

"Á contnadíçã,0 6, urlLverláaL,
,soá de deaenvoX.viment.o daa
deade. o começo a"tle ao úím.

a"bdctluta, exi^Íe e.m t.ocioa oa ptoce^
{enôrneno t, ponetrLcLnea c0"d0. ptlo ce^,50

neôoL:uçã"ot' (Tomo I, pâg. 544)



1!

t,

d'-

APOrratF-SE NOS FAC TORIS POS I TIV O S

O que caraeterízava o Ílosso trabalho po1ítico nos SindicaEos, atê
hã algum Leúpo, era o atraso, a acentuada desiguaLdade, o ser bastante
irregular, e sobretudo o não se fazet sentir em importantes sectores o-
perãrios e out,ros como uma alternativa dotada de autonomia e de força
ou ser uesmo inexist:nte

Essa situação foi no fundamental reEolvida com as lutas travadas
e as vit6rias obtidas pelo Partido no ano que findou.

I!o Congresso da Intersindical, êE Janeiro de L977, demarcaram-se
clarauente os dois campos, os dois programas e as duas vias no movimen-
to sindícal, a questão da unidade e da cisão ficou aí claramente formu-
Lada; o movi.*eoio sindical operário, sob a direcção da l-inha sindical
t'LuLa-Unidade-Vit6ria", iria registar um novo desenvoLviurento imposto
peLas batalhas da edificação do Partido Comunista dos TrabaLhadores Por
irrg.r""*", desenvolvimento'qrr" teve na I Conf erência Sobre o Trabalho Sii
dicalr êB 16 e L7 de Abril, um ponto alto.

Àpresentãmos listas para L7 Sindicatos (Telefonistas" Jornalistas
Bane'ariàs, Químícos " Grâfí-cos, Comárcio, Prof essores, Eerz'ouiâ,rioa" Des
pachantesj ielecomulniroçãu", -0|íoioi, tut-aquinZstas d.a- lrlarinha Mercante 7
brl.t (secretariado Distrít'al)" SNI'CY, IrabaLhadones na trmprensa" )uti
l)es, llarúnheiros de PortugaL, ELectricistas) - Sendo praticamente todos
aqueles onde houve eleições e representando cerca de 4L2.176 trabalhado
res; as nossas listas oõUi.LízaxaÀ 479 candidatos, em 20 Sindicatos' 3A
no ano em curso, concorremos ãs eleições em quatro importantes Sindica-
io" (Metalúrgieos" Eseritôrios" Trabalhadores da Marinha Mercante Aeto-
naoegação e bescas, Bancâ.yios). Nenhum outro partido e nenhuma outra 1i
nha ãindical conseguiu apresentar-se a disputàr a direcAão â Inrersindf
cal num tão eLevado nímero de Sindicatos. (Vbr quadro eur anexo)

No campo da Contratação Colectiva, a nossa intervenção foi ainda
desiguaL e irregular, mas registou avanços e mesmo importantes vitórias
que marcaram as duas vias, tambám nest,e caqpo, para o movimento sindi
ca1 operãrio. obtivemo" ,itórías na direcção e irposição dos se-guintes
contratos: ACI da SAIA, CCI dos Agentes de Natsegação e Transítãrios"CCf
dao Agâncias de Víagens, CCT das Pescas" Caderno Reioindicatioo das Lo-
tas e Seeaa do Baealhau, ACT dos ILP; Tivemos una importante parEícipa-
ção: CCT d.o Materíal Eléctrico, ACT d.a fAP, CCT dos -Aaneã,rios'ACT 

dos:terro»LarLoss CCT d.a Preoíd,ãnc7a"'ACI d.os bff " CCI d.os Seguros, lvnção
eública, Professores, ACT do l[etro. Tomãmos posição em cerca de oais L0
processos de contratação colectiva

Quanto ã reestruturação sindical - batalha em qtle a Int,ersindical
se empenhou a fundo ap6s o seu Congresso em Janeiro de L977, como medi-
da fundauental pata assegurar o controle social-fascista sobre a organi
zaçáo sindícaI, a linha sindical "Luta-Unidade-Vit6ria" foi ainda a unÍ
ca que ousou nobiLízar as massas contra essa reestruturação, apresentaã
do projectos de Estatutos aut6nomos em importantes Sindicatos (Constnu-
ção Cioil" Metalú.rgíeos, Electrícistas e 0ficiais Maquinistas da Mani
nha tutetcante). Em todos estes casos a nossa participação deu lugar a im
portantes campanhas de propaganda da nossa po1ítica; Lravou-se uma dura
baLaLha com os revisionistas, denunciaado a sua política, impedindo-os
de darem como aprovados os seus Estatutos numa 13 tentativa em Assemblei
as com um reduzido númêro de pessoas, e nalguns casos, como na Constru-
ção Civi1, a nossa particÍpação obrigou-os a confêssar a irnpossibilida-
de de reunirem o reduzido número de 2.000 s6cios em qualguer das duas
Assembleias convocadas.

?
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_:_ fgret. que: temos.feito de forma correct,a isto 6,, com uma posi
ç3o autónoma e sob uma direcção se tem provado como 6 "árrectó e se obtem frutos da apLicação do piincípio de que,.'tÁe deve ttabalhan"obnísatõ
ttíame.n:te onde eatejam a.^ ma.Át&á,, , e,da "f ricação da polítÍca de ique",, ãnec,^,sâot? á ab en 6âzen t o daa 0"^ áapã."iui' d;- ;â;;Lii"i;;- ;- ;;";; pà;- o^
maionet obatã.cuLoÃ pa,tLl" noal-izan uma pt opaganda" e uma agíÍ.açã.0 ',síate.mi"-
tica", perltLnq.z, .pz6eve,La-nte e _ytaeLenÍe ex,actamente. nt.,s inaLituíçõesraa
aociaçõe,s e Síndíca.toa, poL maí',s ttea.ccíon'anLot que. 

^o!am, 
onde hàla ma.a

Áa,5 pt"oLetãnía"a ou 
^emí-'pttoLet'anía^'t 

(Lenine, É"q,rurái.ro - ooenia rnl
fantil do Comunismo).

Isto ficou claro em cada uma das Assembleias e Plenários onde par
ticipãmos e ousãmos tomar posição, tanto a respeito da conErataçãor co-
mo da reestruturação sindical; isso foi tamb6m claro na recente Assem -
bl-eia da Função púbtica acerca da adesão ã InEersindieal, para a qual
os nossos camaradas ousaram.lutar por inverter uma perigosa tendância
revel-ada em anteriores Assembleias Gerais e assim obtiveram aLgumas vi-
t6rias: 'no campo da propaganda, ro êaepo da unidad,e do sect,or deuocrárico
eD t'orno da únicê propott.lusta contra a Intersin<iical - a nossa proposEa, e
na abertura de novas perspectivas para um trabaLho de frente ínica que
deve âgora desenvoLver-se ê consolidar-se tomando como base a conquista
de delegagos sindicais com vista ao afastamento da direcção nas pi6*i
mas eleiçõe!. Apoiar-se nos exemplos e nos aspecros posiiivos e àorrigir
os erros e insuficiências A a via a seguir pure obiermos maiores vii6
rias e consolidar as er:e se vão alcançando

Quanto a- conquista de posições nos orgãos sindicais de massas, no
meadamente deLegados síndicais, Comissões Sindicaís e Comissões Negociã
doras de Contratos, tamb6m obtivãmos algumas vitõrias e aumentou signir
ficativamente o número de camaradas colocados nesses importantes postos
de direcção das massas.

No que respeita aos delegados sindr-car-s, e cerca de 200 o númerodos actualmente existentes, concentrando-se em alguns dos principais Sindicatos (Meta1úrgic9s, Electrieisüas, Bancãrios, ie1efoni"i.., silrcrrEE
crit6rios, Eunção rública, S"T.M.M.A.P. ) que contam no conjunúo ccm uma,maioria deeees.

Foi tamb6m nestes Sindicatos que se regist,ou um maior aumento de
deLegados sindicais no ano que passo-u, sendo de realçar os TLp e a pre-
vidôncia onde se gerou um movimànto qú" l"evou a deleIaaos praticamente
todos os nossos camaradas mais ac.tivós

Jã-nos primeiros meses deste ano conquistámos alguns novos delegados sindicais nos principais Sindicatos e iamb-em em a1[uns Sindicatosiide atã ao momento o nosso Trabalho SindicaL era praticamente nulo ;;*.
êm certos Sindicatos de quadros tãcnicos.

À prãtica tem mostrado que-não ã aificiL, num curto prazo de tem-po aumentar substancialmente o nümero de deLegados sindicai.s, membros deComissões Sindicais e de Comissões Negociadorãs (sobrerudo ,á nÍve1 deempresas), de que dispomos. E devemos fazô-Lo.

No entantoro principgl probLema e resolver resíde na preparação
sês camaradas e eorsoliaação à." posíções q"" 

"ão-;;;à" a1cànçàa"".

Finalmente o que não quer
Lar, _como uma vit6ria 'da edif icaç
pulsão do oportunista Jorga
dical. Durante todo o ano de Lg77

^.dízer en úl-timo lugar hã que assiaa
ão e desênvolvimenro do Partido, a exl
que foi seeretãrio do DepartamenÊo Sin
, e âtá que foi expuLso do partidornãã

dqg
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consta que alguma vez tenha feito relatórios, não terá estado presente
em mais que meia dízía de reuniões do Departamentoe e de Agosto a De
zembro compareceu.apenas em 2 das L4 reuniães efectuadas;nunca elabo -
rou qualquer plano; nunca aceitou empenhar-se em nenhuma tarefa em qual
quer frente de Luta sindical onde o Partido obteve vit6rias, a não sef
nas eleições do Sindicato dos Telefonistas (onde sofremos una pesada
derrota) e no ACT dos TLP '(onde obtivámos, no essencial, uma vit6ria )
mas ísto ainda por obrigação e mesmo assim serviu-se do ACT para teÍr-
tê.r encobrir o oportunisuo-de que deu provas a respeito da prãtissiona
lização e o seu afastamento do Partido e da Revolução. No fúndoruma 1ã
ta de que ele se sentiu impedido de se afast,ar pelã força do Part,ido ã
das massag, para não se desmascarâr.

Que apesar disso e
tantes vitórias ÍIo movimento s
tha e do movimento de ofensiva
pela edif icação do Part,ido.

contra isso o Partidc tenha obtido impor
indical, 6 sem düvída um fruto da bata I
que o Congresso de Dezembro desencadeou,

A prtngllq Çon.clusao que me parece justo tirar deste rãpido
ba1anço6ad@eL977pioduziua1teraçõestambérrno
nosso trabalho sindical e gue essas alterações fe.ram no sentido do de-
6envolvimento, do avanço e da afirmação da linha ói.ndica1 "Luta-Unida-
de-Vit6riat' coÍno a segunda corrente no movimento sindical portuguâs.

ÁS VITORIAS TEI'4 DE
O5 DTSVIOS TEM DE
E ÁS /NS UFI CIENCIAS

s[ft COIíS O L t DA DA S

S ãR R EC TIFICAD OS

SUPERA DA 5

\

O C amarad a IÍao ens ina-no s que :

"No eatudo duma que^tão d. puecLáo gus,rLda-rL-/se ae ,setl Aub jec
Ííva, de dazen exemeá uyLLLa.Í.eÍLaía, de aerL 

^upetLóícía..Ll,,ll,-0 exeme. uniLatenal can^i^te Lm não ál,be-)L e-nel"tll.)L a,L que^-
tõQ.d áa,brLe. todoa o/s a",spectoÁ (...) . Se a e prlocede a.áÃLnt,A
LmytottÍveL enconttLa.tL 0 mô.todo pa-,10. ne-^oX-ve')L 0,^ contnadí
çõea, cump,Lí,l 0,^ ía.ne.$aa da ne"voluçã0, Levatt a bam tenmo
ct tna.bat-ho que 

^e 6az e deaenvol-ven coLtLe.cÍ.ame.nÍ.e a l-uÍa
ídeo,Logica no 

^eío 
do ?antíd,0".

(A Contradição, Tomo I, páe. 546-.5t+7)

É verdade que obLivemos a vit6ria de apresentar listas pa
ra praticamente todos os Sindicatos onde houve eleições e que nalguns
casos isso constituiu sô por si uma grande vit6ria. l.ias tambén á verda
de que simultâneamente sofremos a derrota da perda da direcçãc do Sin:
dicato dos Telefonistas de Lisboa e do Sindicato dos Trabalhadores da
lviarinha Mercante Aeronavegação e Pesca; {ue a por exclusiva responsabi-
lidade do DepartameÍrto não apresentámos lista aos Rodoviáríos de Lis
boa; gue num grande número, ou na quase totalidade, não eonseguimos con
solidár o traúa1ho realizaáo, nertr sequer medidas foram tomadas o"ssã
sentido (ã exeepção dos Metalúrgieos últimanent,e), e nalguns casos hou
vê utesmo reeuos; a quâse tot,ali.dade destas batalhas f oram travada" seã
planos e de nenhuma delas foram elaborados balanços.

No campo da ConLratação Colectiva obtivemos vitórias rmas es
sas vit6rias não ãerviram para ãon"olidar as nossas posições no SindiI
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cato da Marinha i,Ie:'c',nte ii.ilr0nsvegação e Pescas (em que nas últimas e-
1eições as massâs EiosL-l'a.r:á.r.ii: le:: m.elilor mem6ria do que -n6s ao votârem
maiõritariarrrente na nossa llsta eul' Seçtores onde as tinhamos conduzido
a-oUiur .rit6rias). não ser.;:i:âm para desmascaiâr'convenientemente a di
recçao socr- at-f.ascisia ilo Sin<1icàro dos Telefonistas que se Pí9: es
conder atras da vítôt-Ír..lo Â.CT e qu.e continua e1a siu a consotidar Po-
sições com a atrsôncia de uü ai1.eo,uaCc çrlano de ataque da nossa Parterco
rno aconteceu na r.:eceste Acsenbf e; a pu"" aproração do Relat6rio e Con-
tas e 0rçêmento; não sar,,ri.ram fara pôr de pã um trabalho-sindical te89
i;; u "oiaínuo, 

couc sc .rerif iccu ilr caso áo Material El6ctrico, Previ
dência, CTT e ouEi:GS,

Quaato â lutâ t-ravada no campo da reestruturação sindical, ã ex-
cepção dos i{et,a1íirgiccs, esse trabalho não teve continuidade, e o Par-
tido no seu c,-rnjirrr.io *ão se sentiu empenha.do nessas batalhas e elag
aão serviru* prio ;:esolver alguns problemas, ao Ponto de no ca§o da

construção civi-r, não ce Eer conseguidoocequer obt,er as 100 a§sitraEuras
para apreseÍrtação r.1"os Es taruEos nrtma 2* AsSernbleia.

Quanto ã p ar?,ícipagão nao Assemblej-as Gerais e nos Plenários, A

cerLo gue ob:ivàmos,.viióiiu" naquiio que fizemos -e e1n relação ao esta-
do do nosso Erabalnó; mas tambã; ã ,,utd.d. que s6-ainda uma paÍte minÍ
ma dos nossos ca:üer:a..Ja.s pai'Licipa nese;:.s ""át Lzações, se bem gue naL. 5

guns casos isso 3'e õâ f aça- rjom cGrtê regularidade " Tambám neste caso
frã-ã". compreundãr qL!.e ttit- gh.il'r,d,Q-;11a-.Loráà Cr:a ctue não p.antLciPaU 1'ctíva
mente n0. ectívià&de.-;,i,n.r1.íeâ..L {o"zem-tto pluàue. a.-nol^a' dlttecçã.0 e intu{Í
cíznte, rrotLque, & drr"tatõ, d.a /snc.cq-|:-o ,síndLcal- e indu$ícLe.nte, po,Lque 0,

d,ittecçã"0' do' C ct mi-tz :l:' i' c-:,-Íidrt o- i.:t.i u díci.en;!.o" .

(C,ama:.'ada À, i'Iatcs na I Conf. da O.R.t.)

No que resE,ei-i:a á-os çl.el.r:riailos sii-rdicais 6 certo que conquistãmos
muitos deíegados sj.;iC,icaj.c e- (iLit1 Êílt.aÍICs em condições de conquistarmui
tos nais; .mas 

-talrlàro 
ã. ve.-.'ir.d. : Ç.u.e r 11o g5era1, os nossos camaradas esI

tão insuf icienterlente- p:e:a;:ri.jos piiÍ4. .:i*prirem êssas. taref qs e mante-
re!1-§e nelas. E se n,,-o f s::cri: torcaCas râpidamente medirias no sentido da

,l'--rtsua preparaçao e. con$ a rí<iaçác, e;n b!'eve se pode assistir a um .movioen-
to gãouialiáadr: ao conu-::âri.o quer por iniciativa_desses camarada8 Por
,,ão""e senti-rem apoiadoss quer po:r que assi-m serao mais fácimente alvor
do inimigo, quer pefa p.ô1ii*:-nieiaEiva das massas. A1iãs essas situa
;ã";-;;;:;; ;"rifi-ca,io e ,*i"^ 11ee.essãrio aEacã-1a.s de imediado nas sl
as causas r, tai co;;ro apcn'ia o Plano Anual do Trabalho Sindieal .

Também no-que respei r.'." :; j.rrla entre as duas linhas - 1 verda-
de que a expulsão do oportunista Jc': g* foi uma vitória ê \ desen -
voLvimento " "gificaçãà do Fartid,o eque o seu abandono da,irecção do
t)epartaurento nao cor-seguru impe'dit qú* o Partido obtivesse vít6rias no
fràUaLho Sindical.; no ãntantorã precisc não esquecer ques o DePartamen
to não soube travar eom oportunidade uma correcta luta contra essa 1i-
nha e, eÍr cerca medi.da, deu-1he coberlura; o desvio-ao centralisSo de-
no"ráii"o e ã airecção-unificada, com a não prestação de contas ao Co-
*it6 Regional, não ioi a**á,ao momento rectificadoi com as consequânci-
as qu u aaí resultan na acr:r,t1r1ação e_agravanenro dos problemas em algu-
nas organí- zações do Partido, por nãc serern ..levantados a tetnPo.

Não foi Lrac-.1do uio i)traao Ce luta para p0r de pã as Comissões Sin
dicais de Concel"ho que no geral continuãm a "ão existir ou não funcicl
;;;;-p"i"isriri ;.-;rilii"* ã" não razer balanços de . cada luta (e1eiçõeq
eontrataçâo;-ête) e de náo í\yÊie'r o Partido "á* "" 

1ições e experiânei-
as obtidás ("o*o taria sicl-o íti1 no caso,do ST.AL, do,$ Electricistasr&É
úetalúrgicos, dos flserí.tãr j.r:2 3 ç'.c ACT/TLP ' etc) ; a luta ênüre a6 duas



linhas no seio do OepartameÍrto, pela reclificação desses desvios, nao

ganhou uma nova orientação e os problemas continuavam a acumulêr-se; o

trto"ratismo continuava a ganhar campo níJ interior do Departamentoi o

liberalismo e a tendência f,ara não agarxar as tarefas coltr firmeza exig
teEl no Departamento; o nosso trabalho sindical tinha estagnado, quando

o Partido- foi sacudido pelo vento novo da luta em torno do Plano Anual
e pela defesa e aPlicaçao de uina forma nova, do centralismo democráti
cor desencadeado como "orr.rlI.;;;";-ã-iinha 

do boicota á ptimeira ?§-
semblêia da O.R.L. e gue era a mesila que vinha a manifestar-se ao ni-
ve1 do Departamento.

tuA7,^egurLem-Ae de quq não deíxanã,0 o.^. ptlobLeffio,^ aulmuld'rl'Ág ÁQ-m 0A
1-Ízn 1a-á.vatiaã; ,' iõi'i itÁõ telLLa dídpanan, tínctt depaít dct tzmpo.

No pa.6^q.da, uma. gtLande pante. do no^ô'o tnaba.{.ho .pnctcsáÁava-^e- de.!

^0. 
maneiia', o,eumíÍ-t"nd,o-'ae ob pnoblemaâ..Q.m ve7 de oÁ tLe§oLvQ''Lefr

Logo cgie alx-giam e a.Á a.ndlLse^ ou cnLticaa 
^'o 

e,L&m {eít.aa no ó*.
m&Ltt.

, (Volune v' Pagina 264>

É, assim que a segunda conclusão que me parec-e sêr justo reter á

de güêr se houves por um 1âãÇ um;ãiãtivor mas êcentuado desenvolvi
meato das nossas forgas:3A Ílossa actuação,no movimento sindical' Pof
outro lado as nossas pos:-çoes tém-se ,..rã1ado pouco s6fidas, a nossa

"iã"if)"í;"-áauif 
e ,- oo"Ãu capacidade de direcção ineonstânte e relac

tivanente fraca. E este" ,jor-;;-*i"tu maneira ãt ver, os dois ternos
da contradição principaL a resolver.

_A solução-passa pela consolid2çá? do nosso trabalho e das nossas
posiçoes, atravás da "f urução:-ao-;i;.1 ideol6gico e <1e êsPeciali zagã'o

dos nossos activistas sindícais, e pelo reforgo da nossa organizaçao
sindical de acordo com o principio das 3 unidades: unidade polrtlca e

,ideo16gica, unidade de vontade e unidade na acçao"

A chave reside na e1-evação e revoLueionari zação da direcção polÍ
tica e táctica do Departamento que se Eem vindo a ãris taLízax ã a burã
cratízar, tornando-sã, assim no-principal obstáculo ãs mudanças'

,_
E NEC ESSAR1O PROCE DER A ALTERAÇOES PROFUNDÁS

As alterações a que 6 necessârío proeeder são profundas e sáo,
fundamentalmente, de ordem polÍtíca. U*i vez que elas tâm a ver coa a

;;;;üã;-ã;;-ã""rio"-u i*",riiciôncias- j á aponiados, será tamb6m por
aí que essas alterações profundas Êerao de eomegâr.

A acumulação Ce um certo número de clesvios, probleüas e .insuf iei
;"-:"-- ---;--, 

-,^ s2-^. -enclas Ja refãridoa ao nível cla direcção $o Dep?Stamento ê um obs-
tá""io .o-"alto qualitativo gue o nosso tiabalho político t?"-Sindica-
tos tem de regi"iu, no correnLe ano Para qu9 a llova contradigao lYtgi-
da seia correctamente resolvida' e um obstácul"o ã ap1-icaçáo do Plano
Auual-da Região e do Plano Anual para o Trabalho Sindical- que apontam
os meios para â resolver.

eonvencido de que a acumulação dos probleoes te_nhe cog
situagão ", q,rá iremos "disparar tdros depois do. lnry 

*
depaã iado tárde. l.{as penso que o vento f orte dirigido

Nao estou
duzido 3'a a uma
po" , quer dízex 

"



no sentido gue o projeeto das 5 Tarefas dos Departamentos Regionaís
(L9?S) aponta cont6m as medidas e as.orientações adequadas e oportunas
capazes de produzir as alterações profundas à,r" se impãem urgentemente.

Est"ou convencido que a luta não á fáci1, mas que o Departamento
está disposto a travar essa,luta, e sobret,udo que essa luta vai ser tra
vada segundo a orientação gue o Comité Regional traçoui e que o Traba-
tho Sindical retomará e melhorarã rãpidamente o Bêu papel de exemplo e
f orça avançada do trabalho p.o1ítico do Partido nos 6rgãos <ie massas "

O presente relat6rio, fruto da luta gue tem víndo a ser travada
em torno do PLano Anual e pela defesa e aplieação do centraLismo demo-
crãtico, creio que eonstituirá um passo da mudanga no sentido do refor
ço da direcção unificada do Comitã i(egional.

o pr6iíino Encontro de Quadros e Activistas nos 6xgã,os de Massas
poderá e'àeverã constituir um pesso importante no exercicio e rgforço
da <1irecção ceotr alízad,a do DeparEamento e da elevação da capacidade de
direeçao_dos comunistas no movimento sindical, se a sua preparagao e
real.íáaçáo se orientar no senEido de: edificar as Comissões Sindicais
concelhias; reforçar as Fraeçõe", Sin<iicais a partir da-.conso1-idação dos
seus comit6s e do conhecinenio, preparação e organi. zaçáo de todos os
nossos delegados sindicais; começar por estabelecer, en todas as ques-
tões, uma corrêeta ligação do Departamento ao conjunto do Partido.

0 desenvolvimento clo movinento c1e estudo que se tem vindo a rea
Lízat em sessões plenãrias quinzenais com os ,""rátários e outros nem-
bros ,Je Coniissões'Sindicais'concelhias (tônn aparecido apenas Lisboa e

Queluz) e secretários e vice-secretáríos das LZ Fracções Sindicais (de
que apareceu tambãm s6 ainda uma pequena parte) - e o exercicio das ta
iefas- de direcção de acordo .o* ,ã oríentãções definidas para os oepaf
tamentos e a aplicação do principio da responsabilidade individual- e
colectiva mediante a-divisãã inrerna de tarãfas cortro 5ã foifeitoe será
melhorado conforne a experiância da luta aconselhar, irão fazer avançar
a rectificação do Departament,o contra o quq considero serem os 4 desvi
os principaís: a fugà a.o controle do comitá Regional pela ausAneia de
nelatõríos e pedídos de oz,ientações; o burocratismo e subiectitsismo" ry
Lo afastamento da base d.o Parttdo e doé pvoblemas Locais do Partído e
das massas; a. ?eeusa em efierce" a direcção sobre todo o Partido, pela
ausAneiq, de balanços das prineipaís Lutas; _o Liberalismo e a trrespon-
sabíLádade nas tar.efas" peLa forma como são tratados importantes da
das do Partído" como se cuida das coi,sas do Partido e eomo oe adia o
cumpnimento das tarefas fíradas.

Penso que serã úti1 e oportuno para o Deparcamento Sindical, ter
em conta, no processo da sua rectificação e etevação, alguns ensinamen
tos e orientações que o camarada Mao nos dá no Volume Vl

19 Apoiar-se nos aspeetos positivos e corrigir o gue estã errado.

"N_ã"0 deve,moa a"prlovqtl tudo o qyt empnzendemo^, me^ Lomen*e, o que
A luato; do m'q^mo modl, tam66.r,t nao devemoa íegeítan tudo o gua.
,[ízenmctt, rfiaa afrena^ o quo não A eoLrLact.o. i'lo not^o Í.Labal-horoá
l.u!e^áo^ c-onbíítuem o a.ÀpQ.cto pnLncLpaL, poní,m, não aã.0 pouco^
06 noíáoÁ de$eí*oa e enno.s. E porL Láto cluo íemoa cie emp,Le,enden-

(Páe. s 10 )

2Ç Empenhar-se em operar transforma:ções profundas no Trabalho
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Sindicâ1 e reforçar o prestigio da direcção poLÍtica do Departamento.

'' Ml.t 6e nt)Á puÁe4noá nôa pt,púoa a üLiticatl o no6óo 6ubjecta -
vL^rto, o no^^o bu,ío üLa.Í.LÁyto , e o Loôóo Aecto-n-L^mo, não pud.etã a
contqce'L (rue- c p\e'tigLa d,o noááo P1,híLd.o Aolrlo" coítt LALo? ELL
pefi5o que nã0. Pel,o cont4ãnio, o óeu p'Le6tigi-o a.unente,Lã,. 0 rno-
vi ento d.e-LectLdico.ção leto.do a eóeLÍo dutLànte a guetna" de ze-
ôi'tencLa e- uno. piov1, diáà?. El-e elevou o plteátigio da Po,tltid.o,
do6 no\ó06 canqhadaô e do6 no6doÁ qua.d.noó vetetanaô e peanÁtiu
tonb6.a que o^ nc voÁ quad-tloa 6izelôeá g,Lo"nde.t píogtle.lóoá;' .

(Pãs, s1o)

"É a_n6a. que i-ncunbe a- Ío-rle6q de d,ír,ígi,t a Írla,na 60 )Lno.çAo e e.d"ióL
c0-ç0.0 da lhr-nL. qudnd.o necÍ,ílLe,tttno.t b eíi o no^^o nodo de pent o.n
e o noÁLo e^LLl-o d,e t,LabaLLLo, tuLenoá no-L4 LnLclqiiv d tLo tloÁAo
ttLdbd-Í-ho, áerLenoá fio-í6 conpeLetta.á e t,Lo.b qt-h d.nern o ó nellloft. o no[
ao pa.it necedtitd" d,e un gttande nímeto d.o. honena que ainvdm cin:
Á enahLntL o povo Q. o 

^ocLe!-iÁrto 
a. que e^aej1"n deúdldo^ a enphe

Q-txd.ul trLdnÁ óo tLmaçõe-á,' .

(Pãg. s11)

39 triroêza, seriedadê e dêsejo de unidade na critica e âuto-cri
ticá.

ttPott un La"d.o, 'Ltan-te-ã d-e todo o ,Ligo,L neceÁ^ALLo pqt@ íqze,L
co n^ cieneLoÁ drne,nÍe e não com(, áe Áo,td puita ÁoLtalidade d ctLLtL-
ca e duto-cútícq doÁ Lnó u óLc.Lôn cLo"d e, doÁ ettot, pd\d que 6e-
jarn corliLigi doa Áem ódl,td.. PoL outtlo !,ad.o, taabalhaa-Áe-ã 6e'n ,Lu

deza, teguindo o pa-íncipLo que coftÁíáÍe er,ttÍ,LtLdtL tigão dod ett:
noÁ pa.^A a"d.oÁ pa"tLd. evíÍ.a.JL volÍqtL q comeíõ.-!,o^ e cuJLe)L a doençd
pdtlq Áalea,tL o d,oente.", e opoLdo-noÁ ao nô.Ío d,o de " acrbatt con' et
pe6óoa6 d.e un t6 qol-pe",

(Pás. 510)

4q O que conta ã sêr..capaz dê resolvêr os problenas.

"Não inte\eá6a- quo.nl:oÁ 60tldn ot grtand.ea óeito^ tlo paáóedo nen e
Lrnpo ltALúo- do .teu pcttto; Áe hoje níc' Q,aÍivQ-JL a. óqzerl un hou
Ítabalho kcn LeLotval colL|Qctansytte 06 proble$dá e aáóLn tQ-ju-
dLcqn oA ínte,Le^áeA do pouo, e{.a não Lhe pe,Ldodn'a. PotL iÁ40, oÁ
txo\Ao^ cano.,LddÁ íío deeet, qpoíatl-^e na a"fit Lguid.d-d.e , maÁ áírn nd.
Áua c0"pdcldo-d,e po.,Lt1 ,LQ-AoLvetL coLnectdnenÍe ot pttobt ena,-a1l

(P'as. s24)

5g Intimê ligação ao ?artido ê às massas.

"0A ôtLgã,oÁ cefiÍ)Ld-Lt 
^ão 

X.tlgatLe^ exttLendfiente neuÁ onde Lão áL a-
pnendc nada. Se quileaev dpietden, não o çondeguínão do.zet [i -
cando $echadot no6 voSsoá gabineteó. Aó óãbrLLcM, oÁ coopuLdLL-
vaÁ e a6 lo jat .tão d6 6ontQ,5 4eú4 do conhecír,ento. Se voçaÁ
não saLne do5 uoÁôoó iabiaeteÁ, nunco. con6eguLtLã.o tea ur,a ídzit
cl-uLd. dQ- cono Áa- admlhlÁtlqrn e6 óAbàlcaa, aL cooperlqlivaa e a.ó
lojdÁ. 1...) Pata \eôoeveL coh,Le-ctanente ot paoblznaa, deveLt
de-tcet aÍô elaó peô600,[rente ou convidat M peÁaoaL d áu"bL'L o.tA
uá1. Se uoçôa não detceten Len cotvldtn M pa.^áoa.Á a tubin, não
á erLão capdze6 d.e ne,otu-el pLoble.r,d al-gun. 1.,.) nqnÍentLano-not
extaeítdnenÍ-e ligadot aa neô.'a\. A qÁq6ta ento ddt natdat e 0.

b tL,Lo ctLocí a p,Lo v o;dnã o í nev i tâv e Ln e n tõ d e L4o taÁ,, . (p âe. a 5 2 I 4 5 3)
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69 Uoidâde de direcção, divisão de tarefas, reforço dê direcçao
eo1êctivâ.

,,0 pnineírLo Pldno (luLnqaenel aô pode 624-tlqallzddo ,cottt ÁLceÁ^o

íu ii iãi"nti^ántàa cànttaLt- e'(r^ iaÍtitôá LcealÁ do P o"'Ltid'o- unL
,to,l oA 

^?uÁ 
L^|o,Lco^ nu*o Àâ díno-.gão L í'Lahalh Len en conjLLtxÍo'

iiatLcaado uno.'coí4e.ctq dLviaão de tLabdlllo"
(Páe. 195)

"Aloun6 cat,atL&daÁ eqrpenha"n- ae pLo |undartznle n«\ áud\ ta'Le6aâ Qn'';;',;';; ;;;-;;;;io-iláo'á-'t",i,'. tl ..t enbc'to : .-e'tt: não óe QLtd-
'i;;";- ";;;"L;;-i- uiao "i, ^ue^ 

Í4)1e44"ó ' 4 itaíoÍLa doÀ cand'tta '
àil Z^ tà"i' iã )al ü'- à-i"íto t deLet paiztem tet apnendido o teu
oÁLcio e eóíAo o to4na4-6e ve'.dadeíno6 e^pecLd( Lsta'L '

(Pãs. I93)

,,06 no6^oá aud.d,1ob 1...1 deven e6pecíd!.izar.-áe e tc4na'L-áe Áintl-
iá"eà"nnrn'uenne|hod e erpacíttL6taâ. E etnada a concepçto Le-
àunrLo a oual noL d-Qvetto' tohnd4 arpecidli5Ía5 anteá de 4r6 to\-
"rãi-^"í iíi^uiúót, o quu e'quivale a ô-'L bhanco dt'tt26 de áen ve-h

noLho" (Páe. s86)

79 ?oaleúos resolver todás as dificuldâdes'
,tOevenoá úÍayLtQ-)L o metno uigott, o netno ettuti.âano tevoLuaionínío
o o no|no e\oirLLlo de de,ÁàÁi-d.a a. Í,oLte que det'onôtraevano\ no

iempo da-a g'uentla^ na.volucÍonãúat 2 LevaL dte tt'o 5'n o noó^o
taabalho 4evolucLond\i1". n de.ixattan"iiiiii .orà,toaa5 petlde la.trt e.5tQ- entuáitóno e e6piní io.'à;'l';;r;-;;;ô;;io|í."iotn 

6c,ô^eno não 'e tatuta't e 4eeenoá cui-
ddh .lo oducd.-L06".

(eág.523)

TERMINAR

Queria,
À p rioe i

TelefoÍristas. .

para termiíar,
ta diz respeito

colocar âl Bumas questões:
ã s i tuação da nossâ

o ?1ano Ànua1 para o Ttabalho Sindical fixa coruo r'üma tarefa de

g.rr.a"-lrpãiiâ"eia pàra toa"-ã-piiiiao'r a reconquista da xírecção deste
Sindicato.

Como vão as coisas na nossa Íracção Sindical? Na minha opinião
oão vão 1ã muito ben.

sta Jorge é nobilízar e a-

a vida da tr'racçao.À foÍÉa de combater a liaha do opottuai
poi.ar_ee na mai.oria aloô quadlos e regularizar

O nosso trabalho sindical t'áo se Íaz sentir diáriàúentê' 0s nos-
sos caoêrêalês delegados siodicais (qTe ap6s s Per'la 'lo 

Siadíceto f!r:êo ê1ei
I.r * *** ";r.ioiúo "ão 

solicitdos e Lstímrlados ê faz€f, uo irÍabaúo persir i:êÁ te âconie

-cindical
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ceudo mêsmo qtre âindá recenteflente un se
de1êgado si$dica1 dos metalírgicos, para
rios, Na minha opinião este é um Probleoa

A1gurrs camaraalas Ínost!am-se excessivameÍrte coofiêotes nas vitó -
riaê fããeis, enqrranto que um certo nímero de a18uos out!oa' possivel-
mentê Dor os DrobleDas não sereú convanieÍrtementê discutidos, oao e6-
tâo ouilto convenciaos de que o objecElvo fixado Po6sa-6er a1cânçado ê

;;".i;;-r.;r; atg.,o'as treaitaçõ"" i""" ã actual situação po1Ítica' À es

Ee rêspeÍto, o VoluEe V ensina-nos:
1tí6to.§oí Á enprLQ- cotlt,La que àc t'Lavefi bdÍL{-heÁ á ern e'a tdi'\to Á p"e-

ooJLadoâ odrLq eLat e conie.ncidoá dd 'JitôaLa, e6ÍdfioL coLt'La quL
'áo- ttll,ve' urnq. ba-tiLhL pdt:.a q qu|l- eáÍano6 p'Le-Pa"|LdoÁ 6e /Lo 2n-
ianto e5tqnfio6 convenciíloL da ritoaia",

(?ág. 118 )

A últiDa Àssembleia GeÍal Pata âProvação do tê1atório e coutês e

orçamento da Ditecção teve uÍoa reduzida ParticiPação (cerca dê 200 Pes
s0;6) e n66 não conseguimos levar 1á mai6 do que 50 pessoâs a votaÍ À6

flo§sa Proposta enquênto os s o c i a 1_ f â s c i s t â s ' tiveram 126 voto9, §e beÚl
qn" a i.rpo o Depâltêmen!o tenha alertádo que essê era a priÍIcipal fa-
itra do p1àno de preparação ila AsseÍ0b1eia: a mobilização des eassa6. No

eatârto, os nossos camaradasr âpesar dos s o c i a 1 - f a s c i s t ê s Eeren f eito
aprovar tualo o qüe enteÍIalelao, coÍtsideram que a Às6êdbleia Eesrlo assirn
fãi positiva, "jotq,.re o Partialo mobilizou-5e e sentiu que houve uEâ di
recção", porit.'"aigtns camarâdas apreÍderêl! o que é o social-fascigDo
visio que allule lidavam coro eles cono se fosÉem elemên!os de fren-
te úniãa", pãrque "até âo úomento não tioham aindá travádo uma bâta1hê
a sério eãrn-o social_fascisno e agora estã deelalada a Suerra. e aioda
qüe t'E1e6 Eaoha!am a Aasetlblêie Eêa não té'm o controle alos trabalhâdores" '

Se bem que seja positivo o fâcto de esta Àsseúb1êia PodeÍ vir- a
eigaificar ie'o futito"é que o dirã) udâ Eiualança quanto ã-mobilização
do ?artido pata o Trabalhá Sindical nos ILP, nã enranto já Àe totna a-
preensivo e iluviiloso que se digâ que "agora é que se aPrenéeu", e que
;'agora é que se coopreêndeu", e que "agota 'e que foi declarada a gueÍ-

Quando foi âprêsêntâdo
ABsênb1eia, foi rêcordâdo o
rênci a, e& que nornêadamente

rêcus ou a ace itar o car8o -dêque foi eleito PeIos oPera -
de d i re cçâo,

ao Departamento o p1Êno dê plePaÍâção da
re1âtório dá O.R.L. aprêsentâdo na I Confe
se àiz I

"A^ aocíal- datcLÁtaÁ o.ue Íinharn âLda expul,oô vdi pa.ftL doLa arot
peLo no66o-Mouimento nunq d4á t-uta6 naíà agueftn-ada', conplTx46'a p,Lolonqada,á que dír-íginoÁ no novinento áindical, vi,Liafi a g4'
nhan q^ e-LsíçõeÁ eofl 1.186 voto.t"

"O^ no^áo^ c,:m Lad.dÁ d.o,s ÍLP n nã.o vLah /LeviÁioníÁl:at à auo" voltd',
pa,La elLA otlevi.sionitno " tinha da-aLpa/Leeido do tzLo doa tiLah Lllxq'doiei", não cxi'tid jã naaznpta.ta e "e{tava meÁrLo ente Lo.dott.

E fiíal eirte:

" QuQ. a dulr,o ta ÁL.ja. 4 ríãa. d.a litônía, que todo -o P o-'LtLd'o rlo. RegL
ã.0 d.z LiÁboa apnznda con e6te exzt'pLo a' que ole 6.1-'Led pL'La Lt '
1:enàLóLe'',L er, toda q parlte a Luta contrLd o ,Le-v L6 Lo hL|fio" .
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_ será que os nossoscamâradas alos TLp íão âprenderam cón esse exêmpIo e terao aprendido agora coÍt está Assemh Iei a?

. uôs obtivêúos, sem dúvída, uma vitória coe o ÀCT atos TLp. Iias olnrmigo no6 Telêfonis!ês terã obtido uma.alerrots ê ter.á ficâalo mais i_solado peraote os trabalhadores? §ão devêDos, nâ Einha opinião, sepa -rar estas duas questões.

Se I}ós nesta Asserobleia apenas coaseguimos a vit6ria de "nobilizar o Partidorr, 6erã que nos estamo6 a apro;imar ou â afastar do objeãtrvo que nos DroDonos? E o ilioÍgo terá obtido uEa dêrrota? Serã quã ãTrabalho Sindicat podê ir mâl para nós e beo pêra o iniuigo, e tuáo o
res to ir bero para n6s ?

Penso que os nosso6 canar.adâs dos TLp (a pârte fuoalameo!a1 doSitrcicato dos Têlefonistâs) iteveriao dar ateoção . ."r. q"""tão; ;;;;ii;rios justos, objecrivos e sÉrros n. up.."ioção dos facros d; "";.;; "o=*o que.se propocn, empenhar-se em alteraEões profuodas e rãpioas no queresper.ra ao desenvolvimeÍrro de um Trabalho Sindical regulêr, séxio eprofundoi apoiar-se na maioria do partido e en especiai IIos deleaadossiodicâis, ter planos avançâdos parê a mobiliza";à a." r""""". ;iãir,tn
zgrlefi (t l"niúigo lo ,Levi6ioni6,.1ú) no óeu conjuntó" maá to,,,A- (_o t,,uíÍo ã4e4lo no que /Le'peitd a cd"da uhta daa qtetl_õea cúnctLetaán, coDo nos en-sifla o caÍüa!ada i,lao Do Voluroe V, p:ra'não cêirmos nen Íro elro do opot-turrismo nexo do aver!ureirisúo.

. A 2é. quêsrão diz re6?eirotido-

a refeiir É de que o Comitá rem garho eslabili
seu ÍuncionamenEo, e penso que se têm relorçadã

Unâ pequena uinoria tem
terizêdos fundamentalmente pela
EemaErca as reunioes, e depois
dar p as sos atrãs.

No_fundanenral penso que u Comit6 di6i,õeHarlrdo nao so para cumprir as suas taretas. !casdiante as Earefas Ja rectilicação dos desviás e
revo 1uc i ona ri z ação .

_Penso, no enEanto, que oror!una:nente seria íEil anatisâr o pro-bleÍIâ do !eforço da sua conposição, sc bem que as nedidas tonaalas Írosêntido de real.izar reuniões peiióaic.u alaigadas" inclusivé ..r"i.;à"dê estudo, a um certo ,rim.ro àe quêdros dâs õ"ri"!õu" Sinalicais Conce-thies e dês Fracções Sindicâi6, coÍrstituen uÊa correcta medida para a'preparaçao de novos -quadros e de "e6pecia1istas,, e que isso irá produ_zir fru!os nessa maté!ia.

srcLraçao rnterna do comite do Par-

À Írota principal
dade e re gularidade ío
a sua coes âo iÍrterÍa.

vindo a revelar alguns ,robIena6 carac-
derlissáo face âs tarefas, ausância sis

de um clrto progre6so inicial yassou ã

, ,Esta_si!uação, te{1exo das pr6prias condições da Iuta de classese oa 6].Euaçêo polrtlca, Dao .afecta dê formâ sigÊificêtivâ o funciona_
merIEo ê a etlcacra do -orgao, deventjo, no enfanto, ser objecto de âten
çao cono todos os fenónenos polÍticos, para que áoo.tun"*ãnr. 6eiâú sã
!,re adoptadâs às medicra6 adequadas à consoliáação'e reforço a";íÀ;":dirigente.

de coesao e espirito de
t anbeo para 1êvar por

insuficiências e sua



Creio que se se pêrsistir no câmioho da defeÊa da discipliDa de
Partido e da responsabilidade iodividual uo cuflptimento das tarefas, cor
riginco alguÍlas falhas nessa EIêtéria, o CoBité vêi reforçar-se e elevar
o seu nÍveI, ê gànhar eII, sol idez.

3ê. questã': F iÍranÇa6 .

o que te caracterizado a po1Ítica segui{ia nesta eatária ê ainda
o liberalisoo e os oãtodo6 rrEêsaoais.

CeÍtas Iistas sindicais ?êrsist.eI,l eE ?Íuc1anât, nesEa natériê, a

su,a autoooqia,.abtillaio assio as ?ortas a desvios cuja base é no funda -
meDtal de orden poiítica e teú a ver com a coEcePçao de Parlido' dc pa
pe1. de direcção pàlitica do PaÍtido eor-tudo, e con o Pró?rio cuidado qúe
deve se! p,rsio oa correctê adrainistração dos beÍrs áo povo, subordioaodo
os iÍrteresses pârticulares aos interessê6 do coDjuÍIto '

Esta situação teÊ de Àer rectificada, tanio rúais que o voluÍoe de
verbas Dvvioentaaãs é :e uu nÍveI apreciáve1.

A noneação do responsãve1 das PiÍlaoçaê e aIgrlÍoas outras úedidaÉ
adequadas irão permitir alterar estâ si!LLação,-se ben que 6e dêva eo -
teader que a 6o1ução deste probleoa ã ,r^. qrrestão ,,o1Ítica e Passê Pelo
coEbate ao Liberaiisxao, aos portos dê vj.sta autoaomistâs e "6ilrdicê1i5-
tas,, e pelo reforço do espitito de Partido'

49. e í1tina questão: os rerâ!6rios das últinas eleições sin-
dicais.

Algumas batalhas trêvacla§ í1tiúaúento Âo caúPo das eleições
sindicais, e não s6, mereciaro, pelas 1ições qüe encerrarlr Para todo o

Partiaio ê pelos ilailos que a ditàcção tegional poderia obÉeÍ, tivesse
sido feito un balaíço âprofufldado.

O facto de esse balanço Íão ter siilo feito e na altura devida
constitui u grave erro contia.o PriÍtciPio do cer}trâ1isBo denocrãti_
co e uÍ[ grave desvio do que deve ser e como deve actuaÍ u,a DeParta
0erto de dírecção regLoncI.

Pata não alongar eo dena6ia este re1ât6rio e Para que não sê_
jato tanbám coopletaraãnte pâssadês eÉ c1aÍo e6sas batalha§, selá eIa-
úorado ura outrà relat6rio aÍLexo acerca daquilo que úê Parece funda -
mental refêrir ccrn os daalos que Penso úteis 9ôr à disPo6içao do,Par-
tido acetca daa eleiçõcs Par; os seguintes siBdicatos: SIAL' -SNfCf'ELectrícíetas' i"!etalútgicàa ' Eaaiit6xioê, A.tí.M. Ae?oiaüegaçao ePescaa'

2-

Quadro das eleições realizâdas Âo ano Passado e

nos dois primeiÍos me§es deste anc;

Notâ sobre as reuniões do llepartamentc.

O secre tátio do

DepartaEento Sindical

Lisboa,2 de i'1arço de 1978

IIIGUtrL
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QUADNO G]]RÀL DÂS ELEIçõES ÂNO OE 1O7? E JÂNEIIIO E PEVEFEIRO DE 1978

S Ir\DICÀTO NE DN
sócTos

DÂTÀ DAS

ÉLE IÇtJES
N9 DE
VOTÀNTES

% LISTÀS CO..ICOBRI-NTES 5 VOTOS PCR LJSTÀS OAiL Pl l".,r,'.,'1,; D,tS
ra:",'iti:'ailDsLUIÀ-II[ IDADÉ-v l"Óii ]À IN'TXRS lND]

Telêfonistas 8;O88 ? e A,/2./77 3.142

D

608 -.(10,1%)

B

1.186

C

f,DUP
574

E
PS

ata í.?orelr'o.,79
Jornâlistas I, OOO !7/2,/?7 507

tag .'(37,2%)
Â

314

Bancários ?3, ôOO \2../3177 1.8,900 C
361 -<L,g%)

D
6,2a1

A
PS

5. às3

B
P?D
6369

n
GDI.P

350
t/^J1a

Quínicos 20/3'/77 9,r8L D

83 -(O,O9%)
Â

6.394
B
ps/

2 "46?

C
GDUP , Jeneiro dê

t979

cráf,1cos 11" 459 L5/4n7 4.378 c
295 -<610)

Á.
3"oib

B
ps/

I.ERP e

1"035

lbril de
1979

70.ooo 3/6/77' 18.233 B
287 -(t,5%)

c
10.o61

"s/PPD
7,4L2

D

GDUP

473

Junho dê
1980

30,ooo 7/6h7 9.2?A c
2OA -(2,2%) 483 irots

bi gtã"s

4,6A5

D

PS/
PA,
3902

Fêr"ov1ártos 74,ajz
.30/6,/7? c

s62 -(3,'à%) 6,115 GDI,]P

662

D
?s Jrmho de

t979

Âjlldant.d de
Dêspachântê

j.2/?/17 r.349 c
55 -G,r%)

À
545 ?s

694
Julho de
1979



S INDICÀTO N9 DE
sócros

DÀTÂ DÂS
ELEIçÔE8

N9 DE
VOTÂIüTES

% LI§IÁS CONêONÊÀ.ITES E VOIOS POR LISTAS DI,TA P:OVíVEL
oA§ Pnóxl!,Âs.
ELEIçÚ8S

LÚIÁ-TJN IDADE-V IIÚR IÂ INTEBS IND ICÁL

Tel êcoíün I ca 2.«n êdlêdaa À B c
P§

Oflcials l!aq,
Marlnha ltêr-

3/ro/?7 Â

STÂL 5.385 taAL/77 3,17? ,{
947 -<3Ot3%'

B
1.800

§'ITCT t?.4a2 IsVotação
za/L\/7?
2!votação
L$/r/7A

15.653

L6.442

E
lêVotação 563-(3,5%)

2evotaçâo 2a?-(l,a%)

c
3.?46

4.63o

Â
UDP

3,766

3.6?5

B
PPD

3.31O

3.126

D
?s

3.34?

2,833

NovêEbrao dê
L979

Trab. na
IInpÍensa

3.O14 soAr/17 736 480h D

62 - <e,qo) 3̂74
B

GDT'P

97

c
?§

3
t9?9

ol!lvàa 1.800 ?Ã/t2/?? 544 B
35 - (6,5%)

c
262

Á
IJCm e

230

Dezenbro de
t9?9

lrar inhêlros
dê Portugal

2842/7? B Â
19aO

XlectiiciEtas 35;Om 2AA2n7 4.567 B
5r4 - (rr,sIo) ^3.544

c
UDP

@2

Mêtalúrgicos ?o.ooo t4/t/7a t7 -235 c
392 - (2,310)

A
13.O10

B
PS

2.861

D
GDUP

a52

outubro dê
19AO

Escrit6rios 65.OOO 264/?a 33.576 64,8% D
471 - <r,4E )

B
14.335

Á
PS,/
PPD

1ô.S0?

c
GDTJP

1.O84

Dezênbro de
t979

Trab. M,!'(erc,
Âêronavegação

43.227 314/7A a.?35 5o,q, B
a59 - (r2,7%)

À
3.264

c
PPD

2.536

Jan-ôlro cle
1980


