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S fát - Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local (Secretariado Distrital )

dia 18.1L.77 Doo 5.385- eleitoxes

coocorrerân 2 1isEa6: a lista B' dirigida pelos revisio§ista6
e que teve LSOO votos; e a Iista A, "Luta-Unídade-vit6ri'a"r. cons!i
tuid" ,t" base ale uma justa Po1Ítica de frentê única no seio das nas
sês ê que obteve o 6i.gnificativo aPoio de 947 votos (30,882)'

É ale salieotar a vit6ria ala Ào§sa lista IIa Cânara de vi1à_ rralt
ca tle xitâ (129 votos da lisia A contra 58 votos dâ 1i6ta B) -e-únf
." câr.r. do listrito ondê os revisionistas estão oâ PresidêDcia, e

terúos gaÂho lanbóE nas Câoaras de Mafra e Azambujê, ficando coE a_
p"o." oi voto a stenos Dâ Câmêra de Cascêis. (Ve" doc.n87' en aneto)

Qual a razão dêste rela!lvameÍIte bo:n re6ultado apesa! de uua
c"rp"rrha colo bastanteB insuficiêncías e alguns erro5, ê de uma ba6-
taole áÉblt: otgaíização, para arãn de a própria cooslituição da
1i6ta eú cêrca de uma seúana Eer constituido iâ de 3i uoa vrtorla e
ê at6 uDâ surpresa pâra o Partido?

Na úinha opinião, isso deve-se PriÍIcipâlmeDte a uma co!recta
política seguida para a formação da lista coo base en elemêntos-que
se de6taca!anl a- freÍrte da luta dos Trabalhadores' da AdÊinistraçáo
Local pê1Â inposição do seu sindicato e dum Caderno Reiviídícativo,
e deve-se ao apoio que o Partido gÍêngeou, tanto através dos nossoa
caúaradas como do pr6grio orgão central (o "I-uta PopuLar") no apoio
dado a es6as lutas - facto que estava bem vivo e erê repetidas ve -
zês rêf êrido:

o ínico Jornal que se i,!teressou pela íosse luta e

As elei çães rêalizaÍam_se no
ínscritos votaÍan 3.177 (57,882).

nos apoiou"
que

Mês, §endo o oosso objectivo coÍtquistar Sirdicato6, e sêndo
as condições objectivas neste cêeo tão favoráveis, nuúa altura eo
que a diiecção isolada do SiDdicato estava (e está) lâÉb6ú corúproItre
iia" ,ro upoio ã "Lei de Bases", qual a rtzào por que oDtivemos-mes:
uo assirn un resultado apenas relativaEenEe bom?

Coxoo nos ensina o camareda Mao em "A conEÍadiÇão", "a. ca"uá o-

óundane-ntat- d.o deÁ env o lvine.ato -d,o6 óen6 eao6 não A õ.xte,c.a, mo"a -i-n-tenrta; e-ld tetid.e na cont,LeditõLio do inleaLorl do6 prLôp,Lioá Áenôrna--
40ór' E aiDda: "Po"rLa cond,u,zitl a Levotução à vLtõttia, un pa.tLtid,o potí
tLco d,eve.apoia.n-ae na juáteza d.o. auq.Linha polític0. e rld Lol,idez di
óud. ohgdnlzq-çao".

Se foi a aplicação da 1iÍrha do Partido que determinou a vit6-
ria obtida, foi tâmbén a insuficiente aplicação aessa po1Ítica que
Iimitou a vitória que era pr6císo aLcançar.

As coocepções individüalistas, autonoúistas Íacê ao Partido ,
e caciquistas tiveraÍ0 uo gxaEde peso no trabalho da caÍflpanha e Ira
ditecção da Iista. Isso iúpeiliu que a lista actua6êe sob uma dirêc-
ção ínica e firme, que a unidade de todos os menbros se consolidas_
áe e reforçasse a'pártir ilo exercÍcio da diSecção colectiva na bâse
ilo cestralisuo denocrãtico, e que a propa€iaída,la Iista nãc chegas-
sê â um cêrto nímero de locais de t!abalho e a outroachegasse de for
Ea iasufiqi€Âte e mã.



situêções houve e$ que, contra as concepçãês. "apartidárias"
(isto é, auéononistas) ale certos éamarâdês, os eIêúéirtos sem-Pâtti-
do que inteBÍavam a lista dêram boâs 1içoes de coÍoo íao-so Dêo rgno
ruvár q". a direcção do Partido se exercia, como isso Irao os Preocu
pava, antes-se nostravêm interes6ados eü discutir aPenas como ê qúe
àssa-direcção se alevia exercer de folma a traduzír_Àe nuo aPgio à

unidade das massâs em torno de5§e Ptog!aEê!

?eoao que esta batê1ha Íro6i:rou que o aPoio de slassas de que o

Partido e os rlossos carnaradas gozalr êntÍe os trabê1hadore6 des@ sêc
iã.-"ã p"a".a consoliilar-se e ãesenvolver-se §e o !lâba1ho ae PartÍ
alo e â viala de Pa!tido se refo!ça!; se, atrarãs da educação ideolõ:
gica, §e combaterem as concepções i n d i v i d u ê t i s E a 5 , analqtri6ta6t es_

iontán"istas e autonomi6ta6 i- se c, espÍrito de servir -o Partido e as
ã.""." rr.rr."t as oanifêstações de se seÍvi! do Partido e dss massa§.

se isto for tialo eÉ conta, e 5e for organizaào o significati:
vo apoio ob!iilo - tarefê que deveria ter sido Plaoeada e dirigi.da de
imediato ap6s as eleições e cuja fê1ha 5e deve fuodaoentâIBentc a-

falta de direcção do )ePaltaoenEo nesta matéria -, e6Eou certo de
que a excelente vit6ria que nesoo assio se obteve vai ProduziÍ boÍrs
irutos, têÍlto mais que eia nos alre exceleÊtes persPectivas em io,Por
taIItes Concelhos CaÍÂponeseô como Àzaxobuja e Mafra, e consti!ui uú
boD factor de propaganda e trabalho Para outras organízaçoeô locais
do PârEido.

As sossâs posições no sindica!o deviâm agora retorçar_se aEra
vás de eleição ile um certo níoero de caÍrarêdas noaao§ ê trâbâ1hado-
ies dêoocraias,delegados eiadicais,nos 1ocáis ondê obtive6ôt naior
apoio (Vi1a I'rancâ, !lâfra' Azanbuja, cêscai§, sintra); col! a cotl§o-
iia"çã. " .onq,ristá dê po;isõe5 nãs c.T. (s) êxistentesi e atÍêv6s da
tomaáa de posição e ilisputa peta direcção das 1utâs dos trabalhêdor
res de6te Àectár, previligiando o trabalho político juflto das câúa_
dsa Eais exploradas destes trabâlhadores (netcado§, 1ixo, etc.)

SNrcI - SLnêlcato Nacional dos Traba.Lhadores dos correios
e Telêcomunicações

À" r.c"nt"" eLeições realizadas e$ 281LLl77 e rePeEidas eÍr
L6l2l'18 coÍ-corterao 5 iistas: À (u"DP"), B (PPD), c (P"c"?)' D (Ps)
E (rrLuta-üuidadê-vit6!ia" ) .

REgUI,TÀDOS voÍÀN. t Â a c D E BRÀN. NUL

lfuotação L9372 15653 80 ,81 3766 3 3L0 37 46 3347 - 563 469 452

23votação t9 312 L5442 79 t7 3675 3!26 4630 2833 287 464

( Eú anexo o quadro coÍÍp1e!o dos re6ultados Aoexo doc.ng 2).

os aspectos positivos da nossa participação oesta canPanhâ:

1ugêÍ, e1ê t!aduziü-se nuÍo Íedobredo e Proveitoso
zação do Par!ialo, para reagrupar um conjutrto de
que !inhaD Éido abatrdonadas aPôs as u.LtrBas eLer -
permitido uni! aiÂda alguÉês forças novas eÍLtre â3

itoe mesmo a1gufls recruta&ento3 -

Eo prineiro
es forço do or gaai
forças dispeJsas
ções, êléE- de tê!
quaí s foran já fe



Em seguüdo 1ugâÍ, a pro!âganda (ceÍrtrada
siodical elaborado ceÉca de 3 úeses antês das
o Caderno Reivin,li-cati?o) coÍIs!iiuiu um âvanço
thir0eoEo j ülrEo Cos ;rêtralhador:es.

em to!Ílo do Mânifesto
el,eiçõês, o PÍogramê e

ê obteve um bom aco -

Em terceiro 'l-ugar, foi Po6itivo o tÍabalho de ProPaganda direg
ta desenvolvida por sna paÍtê dos Íro6sos caÍoaradas eú Pequenos. coma-

ciosdoslocais.]et!abalho'a1gün6ilosquaisEiveraÍ0êParticiPaçao
ateíta de 1ârgas dezenes de ttabalhadore6"

:'44§ : L.:i'iír: trÍ i te:rbãí: 4!etrrgs 9e f i c i ô-q!f-ê§---e--E-9-949---

que, oa oi:thJ o2i,-:ào, 'evelâm â Listi"cir Ce -l'guns PÍubleÚas aque
6 necessãrio c I'l.3en!e prcstar atençâo e dâr sor Içao'

Em prilreiro 1ugar, a .é1u1a IIão to ou eú mãos esta tatefa dea-
d.. p;i":i;t"; .nr.io,.,i"" ã"i""i' r.,g' tênPo uma rorte Íesi6tâacia
en eopeohar:-se nas ta,:êÍas p".u ,"""g";"t a iei!T ra.e distribuiçãoda
Drooasan-a e ;enío r.esoo que a:ã Íinal es!a tendencia nanteve uÚ gran

á1"íãiãl-";" i;'".11:'-"", ií.*, dn PaÍtido, não se crioo um ambieÀte
ã" ã"a"Ái.rr" e rie confiaoça paÍa ob!er vit6rias, e uÚa boa Paxte do§

"àr.ria." não chegaram . "ã.rtit-"" 
emPenhados nesEa batalha'

Em segundo lugêr, a garalisia e fâ1ta dê iniciativa qÚe teÊ ca

"u"t".ir.ãã'ã' 
r-roo"..-"ãi"r.' dos cTT no campo da proPagafldâ' revelou-se

e aánteve-se nesta campanha; ,1ão t""ao "on"eg"iào fazer uÍl ioico co-
nunicailo, Essa ciificuliado ám compreendtÍ quaÍrdo deve ser toÚada-po-
liiái,"]'""'à;;;;â;;1;-;;-"-;.i"i'p.o".',,",i." manirestou-se, taqbén^a
."!o"ito au , , r. iidarâc: pelos revinionisEas, de rePetrçao da6

;i;i;ã;;. " ir.'.tu". na ninna r'àn"jra de ver, una insuficiente coDPre

ài"ãà a"'q"" ã a Iinha alc úassas c de coúo ' devênos del,arcêr-no§
com oPortunid.dc Í1.i ao ininigo'

Em terêeiro lt'gar, a linha que se oPunha a apoiat-se oa6 flêô -
sas para resol'--er o'p.ni,lurn do.erco t"o'16rri"o ilâ burguesia e Iigêl
o nosso o::ot,Ie:la aos !rabalhadores doririnou êté firI41, oPoBdo-se a fg
;";";;;rã;;;;-;ã tl".a""-ã-i"""n!an'lo semPre Pretextos para as ir aili
;;ã.: t;"". 6"ue esse âiitude l:eÍo origeE em concepções Pequeío-bürgue
;;;-;";;4. cesr:a oatiirla e ía falta 

'le 
coflfiançâ nas massas' Deve-se'

.rà .rrt.rto, ràlerir como u$ exêmPlo positivo e Prova 'Ie 
cono e erra-

;; ;..ii;h;'";"a.i;i,a, o fac!o de uu iõ canarada ter obtido Íoais de

6.OOO$OO en rir,ra óu rluas sessães aê esclaÍecimeÂ!o no Potto' coÍÂ

s imp Ies apeto"

!inalnea-:e. aão se cuiilou de dsr contirruidade a'r trabalho de -

""o.rorrriaq, 
agrrianrlo dccididaúente oo Cadexno.Reivindicatívo êPre -

sentado e prêpêirr.1o-se eesàa .l-t go para as eleiçães dos Secretaria -
dos i.egionai._'í,u:) rgor, so ,ã" realízar e pcra cuja Iuta Parece que

"6.noi". a DJ.rc). iias ao Fim dos prazos, voltínos a desPettâr' Nes

;; il;é;i""t;;;;;-"ã;-;" àpren.reu .o, o" à"o" cooeEidos na ptimeira
,"" ", 

pot isso nesmo, talrLóII} o Partido e o trabalho 
'lo 

Part ido nâo
ganto,, e. estebilicadà, regulêridaile e desenvoli'irÂento '

De sâ1ioltêr o :rcto detlogo após a 13 votação e- "P:"t:-9"-:i;
bermos das nelrbr:ts dos levisi( nistás Para uma nova voEaçao seÚ quar
ooàr ca loarrlro. !exmos ficêdo pé ralisâdos e observando tigorosâmeíEe
I iiaer.'àLej:.,..1 ,1r. '6 poa:ri. beneficiar, como se veio a Provar'
o" r"íi"iuoi"::s, e sê-traàuziu nuu-substencial- abaixaf,ento dos aca-

"o" 
.,oao". De lactc, "ã. ";; ;;oàt"ã,o" Àem êos êfirlráÍBos co;o a a1-

telnativa faê: ao conPlot ;;.-;.;h" f'ot'oc'ao a burla que levou ã re
petição das el.íçõcs.



ConcILriDdo:

Pêíso que os nossos cemaradas dos cTT deviam aPoiar-se naie
nos âspectos PoBi.tivos e agarrar-se Eai§ ao ensioaDenlo do canarada
llao ile que "pôd,enoÁ vence.tL Ío d4^ e6 díllc&LdedeÁ'i; devian set nais
ou6ailos e tet maior ioiciativa sobretudo no cEIdpo da ProPagaadê;Têr
uEs atituile úais firme ê justê fâce ao ioimigo (o tevisioois!Âo e o

;;;-;;;i;i;"i",o1 , aetp,re.i"iào - a no coÍjutÍo-e ionando- o nuíto a tí
ftLo no guL ,La,àpe.iÍe a codt quelÍão conctLe,tL; devetiam- inprirnit mai,or
reerrlaridade ao trabalho po1Ítico no sindicató, coosolidando e re -
foicando as nossas posições nos delegado§ siÂdicêis ê êgalírando de_
cidídamente ês questões do Caderoo Reivindicativo ou out!a§ suscep-
tívei6 de raobilizar os trabêlhadores; reforgar o ttabalho de Parti-
do ê a preparação ilos carnarada6' sabêndo utilizaÍ devidaEente as ca
pacidades de cada uú,

ELECTRICISfÁS - do sul e rlhas

?e1a 13 vez apresentáEos uma lista nêetê imPortante siÍldicato
operãrio que reP!esenta cerca dê 30.000 trabalhado!e3.

Àe eleiçães realizadas oo àía 2a112/77, coícorreÍâm 3 listas:
Iista A (P"C'ti) quê obteve 3.544 votos; li§tê B ("Luta-unidade-VitÉ
tia") que oblêve 514 votos (11,272) e listâ c (u"DP") que teve 499
voto;. frn aneúa' quad?o ge"aL da ootação' doc. tu9 3)'

Como já o tinha Bo§ttado a luta travada em torno do CCT dosFs
t.l".r,iã"-aÉ-u.t.ii.i iré"t.i.o, as condiçôes nesEe sinalicsto e ae;
te sector são óptiroas para obtermos graDdes viEória6 e os no66os ca
oaradÂs electriôistas tôn urua experiência avançada ê úm boo conheci
een!o do t!abalho siudical. E uesno un doô sectores nais avançados
alo Partialo, nestê Íaatéria e com 6Ptimâs coodiçães Peta que e6tâ Írac
ção siadical veiha ê ser um do§ modelos avaoçados Para todo o Patti
do.

os aspectos positivos e:s vitórias da caopanha:

Ficáào's ã ftêÊte dos aeo_revisiotrista6, 6eÍldo de sêlieotar o

facto - significa!ivo - de os 40ssoa votos se teleE coÍrcent!êdos nês
mesas das graodes fábricas, eoquanto que os dê1es §e concentralarl
oas lBesês áo Siodicêto, isto é,ôorresPondeÍIdo êo §ec!or dispetso'

Entrou-se e falou-§e con os operãrioô eü âlgunas g!aüdes eo _

p!esas oúile Ítão tiEhâÉÉos trabalho, à obtiveluos un razoáve1 aíoero de

votos, como é o caso da EDP e OIL.

Mobili.zou_se um boa nínero de forças do Partido e al8uns cama
iatlas revel,erar rDêaúo um grande espÍrito de dedicâçáo ao Pêrtidorab
negação e dedicação no cumpriÍrento das tarefê6, e ousadia na Propa_
g.oaá ao ,to""o piogtu.. e da noôsa po1Ítíca, 1evêído-a PessoalneÍrte
ê un grande núnero de fãbricas e e:nPresas.

A lista obteve vit6rias políti.cag ío caÍÍpo da ProPaganda, co-
no foi a viva diêcussão po1Ítica coo os operãrios da Efacec úo Estâ.
leiro de sides, en quê tênto os revisioDiatÂs (que-se vi'eraÚ eEbora)

"o.o 
o" o"o-.uoisionistas (que perderao o diÍeito à palavra)- folao

oatginalizados pelos operãrios na sessão conjutrta' ê os oPeÍario6
."rrii"".". uma interesgada discuseão coú oa ÍIosaos canaradas.



De sa!.ieÍLtar tamb6m r.i s sspec!os positivos da,
dos realj.zada, se bêm que uúa boa parte tenha sido
buições significativas dos camarsdas da lista. (Ve!

No enÊan!o, tamb6m houve aspecEos osgativos,e
aer mesmo rapidâúenEe rectificados, sob pena de ate
tivo se perder e soÍrernos Íecuo6 em vez de progrês

A lista tânbéÍ!'não conseguiü âctuar coxo
dísciplida ê de acoldo co1! um plaêo _ que na
Ísso não ajudou o reforço do Parti.dc e abriu
que se seguiu.

Penso que as condições são boas; os aspectos positivos são o
principal; e tudo depeode ago!à de norúalizar rapidamente ê vida do
Secretaríado da Fracçao, de conseguirnos atganízaE uDa parte ôo a-
poio que obtivãmos, de traduzirEos e coosolidaroos essê apoio no âu
roento de alelegaaos siÍldicais, dê tooarmos ilecididanente em nãos aã
lutas que vão despontar êú todas as empresâs (cono já escá a aconte
cer na AutoÍoãticâ) coÍrtra o CCT iÍ0posto pelos revisioDistas - situa
ção que, a1iás, n6s soubenos anunciâr a tempo, arês a que não soubel
nos manter-nos firoeneote agarxados, seguros de que a ÍIo6sa anà1íse
era justâ e ale que o futuro Íapidaxoe[te viríê da!-&o6 razão. Hoje es
!oriaÍaos eÍÊ úe1hore6 condições de impe,lir que os revisionisias ten:
tassem apoderar_se de6se Íaovimeito para Êais uúa vez o taâiÉ. Tra -
ta-se, o.r fundo, de pêssarmo6_a trabâ1ha! coE fô1ego, com grande per
siscêncj a, e confiança na potÍtica Jo Partidr.

METALÚROtCOS (sindicaro da rndúsrlia Metalúrgica e

Metalo-Mecânica dd Distrito de Lisboa)
Nas eleições reaLízadas ro día l4/1178, dos 56.329 s6cios ins

critos voraram L7,24h, ísta é, 30,622. A lisra c ("Lura-unidade-vitr
tóriâ") obteve 392 votos (2,277.>. O docünento n96, eú anexo, permi-
te conhecer e toÊar en coatá-à distribuiçao dos votos Das difaren -
Ee6 ãrea6 do DisErito.

Í a 21 vez que concorrenos à este sindicaEo que constitui una
das chaves para o nosso trabalho gindical e po1ítico.

cânpanha de fun-
-f ruto de contÍ i -

d.ac. n94, en onesa)

ê1gufls terao Ae
o trabalho poéi

gos.

o principaL aspecLo negativo é que a fracção não manteve uma
viaa r.gi,iàr ;;4" ;;'.1eiçõ.J e o ba1ánço quu "* r., não Íoi conuni
cado ao Pa!tido, como o nao Íoi nês restantes elciçoes.

Esta situação é sobretudo da respoDsêbilidade do Dêparta4enlo
e pãe e. rísco tódo o txabê1ho. Parâ que eLa sejê de inediato êorri
giàa foi decidido fâzeÍ-se brevemente uma reunião ds DepartamenEo -
§indical con o Secretariâdo da Fracção, alargada a todos os deLega_
dos sindicais, a fim de se tomareII ês nedidas que forem êconselhê -
das.

Outro âspecto negativo que condiciooou largâEente. o Bucesso de
toda a campanha, foi a poúca iaportância dada a' campanha de assina
luras coDo uEâ primêira e decisiva bêta1hê na inposiEao da lisla e
para propaganda dá nossa liaha síodica1, cliaÍtdo ã §ua volta um ver
dadeiro noovimento de xoassâ. Recolheram-se apenes 428 assiaêturas,Êun1
día. (Vev doc. nP 5 en atue,o)

un ritüo cadeíciado ,
re al idâde Ílão exi6tiu,
o caninho ã s ituação



Ne6tas eleiçães obliv6mos alguÍÊas vit6rias, corrigiúos alguns
erros que vinhanoi cometendo eú campallhês anteriores, üalguns aspec
tos e6;â caEpanha foi exeÍÂplar, o Pa!tido aPreodeu e Progrediu' E ir
to foi o principal .

Mas, pur outro lado, PersistiÉos ainda eE aISuÍüas fê1nas, ré-
velaram_se grandes iosuficiâncias e alguas ProbIer0a6' e o trabalho
feito não sígnifica Eais do que os Prioeiros Passos oa rectificaçao
dos eÍros pa6sados e oo abrir caninho para novoa ê úal.orê3 Progres-
sos fututos, tanto do ponto de vista geral colDo do Pooto de vistâd.s
fracção dos úetelírgico6.

Quanto às iosuficiâacias e aos erros qug deven ser superados
e recti ficados i

A caÍâpanha nostlou que os no6Êos caÍoaradas estáo ainda longe
ale ser boos especialistas do trabalho siodical e que contiauam a o-
ferece! nesmo ulna certa resistêocia a e§se tiPo de trabê1ho que se
ca..ct".i". por exigir uma graÍrale persistêocia. Isso sõ pode ser-su
perado â!rávés de uúâ clara conpreensão da ioportãÀcia -e da- fuoçâo-
ào Trabalho 5iodi.ca1 pâra o conjunto Ja nossa actividade Politica de
organização, educação_ e dítecçãà das Eassas; através do intetesse
poi conhãcer os próblenâs coo;retos nas eopresas e atlavés da fre -
quência habitual alo sinalicato e da prãtica dâ vida sindical' coDPre
ándeodo que aem gó as grardes vitórias ê os graodes voos ao§ fazem
ava ear, na6 qrle e aecessario coflveacer e gaÊhar os oPerálios Àa 1u
ta d1ar1a.

A cal[panha úôstrou a existôncia, e1Itre os nosso6 cênâtadês ,
dos dois alesvios acerca de que atitud€ tomar face ao revisionisoo:
o priÍrcipal desvio é o da sobrêêaciú^gao ao inioigo, confuddido a-in
fluência do rêvisioniÊúo sobre os operários cod o5 PróPrios operã -
rios e oe i teresses e a von!ade dos'operários e cai-§e oo sectaris
oo; o ouEro desvio é o da substinagão io ininigo actuafldo e vendo oi
probleea6 como se tratasse de cootradiçóds no 6eio do povo e nao con
tradições a[tagónicas, isto 6, cettos caúraradas nâo comPreeDde[0 , o
que 6 ter "* 6ãio ae "I.""" uo iÃinigo e colfsodâd a firoeza politi
ca e tãctica que 5 necessãri.o ter üe;6ê 1uta, coo o "diá1ogo"ôu coã
iovectivas e 'i paLavnas de oLdefi ti,LddaÁ Áub i ectluqr,entL d.a noÁ{a cq
beça e ín[a.ntllmenÍe t's-áquendíóaaá " (reÍIine),como sê esPerasseI!-co3
veÍrcér os social-fê6cistês e oao coÍlvenêer aa lragsâs. NeBta Dateria
o câEârád â Mâo ensina-oos:

"ParLa conbdteL o inLrítLgo, havianot el-qbonad.o d.urLa"ntz- fiuíÍo Í.Q-n
po a Ldeiq de quo., za?,LâÍegicdínente, devio.not d'eaptezã-lo"ei
qudntb que, ta.cticanevlte, do.vianot tomd-lo bd Íq.LÍe- a óe,LLo,
lato equivale q dizet que deuenod detptLezo.rt o Lnínt go no con
junÍ0,'naa t.onâ-t-o nuiÍo a ó6.n-Lo no qtz tleÁpeL.te o. cctdo. uma-
dat quettõet conuLeÍqa" (voluíoe v, b2l-622)

AlgúÂs cêeárêdss peDssraE e agirau coEo se fosse poseÍveL tía
ver col! aucesao uús bâtêlhâ eeo direcgão, e êdvogaú o liberâlisEo e
a anarquia nas têrel.s, revogaÀdo, po;3üe colta, decieães colecti-
vêÍ0ente tolaadas. Bsees eão taubêÉ aquele§ que nais êÍro3 coeeteú oa
avaliação e tratamento do itri[1igo'



Eis o que nos eosins o Camalâda Mao:

itNd" )Le0.X-íd,ad,z aõ hã no nuftdo une LibetLd.o"de conc-,íeta z tln& dQ-no
c-tlc.cio" co ylclla.t o. z não exílte nen Lib Q-rLd,q"d,e nen d.enoctto"çLo. o.bti
ÍtL1,cÍ.aÁ. Í...). 0ó qLz exigen d l,íb 

",Ld,ad,Q. 
e e denoct acLe Ln abô

írLo.eÍ.o cotx^i{luLert qtle a demoeLaeio 6, um $iu z fião un t'zio't.
(volume V, pâe. 464)

. " o 6entid,o potítico, o gozo d o-Á d-Laeitoá cÍuicoó óignióica o
gozo d,o diheíto a Llbuld.adz e a d.znocLaclo-. M0,á eáta tíbetd,a-d.e
ptLqí.Lcede áob wno. d,ztetLÍtinad.a d.itttcção e eát7. denocJLacia 6. umc
democtLaela, g&ío-d"o- EQ-X-| cenÍíql.LÁro, I'tão re t+o.to" poiá d,Q-.aLa,L-
quio". Ã, ananqaLa. nío coznetponde- eoá ih*e,LeÁ^eá z A^ qÁpirLqçõeÀ
do povo"

(Vo 1'rne V, pág.463)

.Deveoos reforçar a disciplina e o espÍriro de Partido, porque
e classe operária combâEê a disciplina reaccionária dos exploradoreq
úê6 defende e êxige a discí.p1iÍra da sua classe contrê os reaccionã-
rios e exploradores.

UÍl outro probleúa que ileve ser Íesolviilo á o de pôr a nosea
fracçáo sindicê1 e sobretudo o seu secretêriado em condições de ca-
oighat:cot as suas pr6pri.as perÍras. Para igso 6 oecessário que.^ o6
ÍIossos caBaradas se dediquêm a estudar e assirnilar a sua experiên -
cia e a experiência de todo o ParEido, e.ousem toúar posição sobre
as di.versas que6tõês que afectan os operários.

Finalmente, ainda algumas insuficiências e dados concretos que
revelaü a existencia de probleúâs, ou pelo meaos uúê insuficieflte
coúpreênsão da inportâneia po1Ítica de certas tarefas ê certas bata
thas:

A CampaBha de assiüaturas (Ver dac.ú9? en aneio)r.á,a foi conpre
eodida como unâ bâlra1ha po1Ítica de graode i.mportância para as fa:
ses seguintes da ca&paíha e para ajudar a resolução de alguos pro -
blemas do Partido ed certos locais. Assim ã que, se Ealguns lutêres
os no6§oq caúatâdas se eupenhaÉ4â1, noutros não o ÍízeÉaÃ ou fizqlaq
-Íro iosuficientemeÍrte. De fui:uro, deve sêr dâda maior ioportâaciarã
esta catnpaDha.

A par:ticipaçã9 oai6r mesas de voto oâo foi Eratada e teEpo, Drui-
tos camaradas nem sequer foram avisados de que thes tinha sido atri
buida essa tarefa e alguos foram-no dernasiado tarde. A6sim é que se
deu una imageo que n.adâ teÍIr a ver coB o .lue é o nosso Partido - um
Partido da classe opêúária disciplinado e úaduro -, comparecendo às
mesês de voto apena§ 54 camaradas doÊ 101 indicâdo6.

Certos cânaradas de alguúas grafldes empresas onde o Partido teD
unra graode influâneia, prirÂa!aa pela ausância elll !odo o trabalho da
caEpanha,[!ostrando Írão compreênder que em tualo as Grandes Fábricas
têm de ser exemplo e que o TrabâIho Sifldical 6 uoa inportante tarefa
po1Írica ea que nos devemos apoíar para uuir & classe e reforçar a
influência e direcção do P,artido. sobre âs uêssâs.

Ap6s as eleições tarubém a Iinha que não quer romp"r. que não
quer inplaÉtar o Partido nas Grandes Eábric.as rcootiouou a Íoanifes -
tar-se, Porque serã que, depois do bom trabal:ôo de ptopagârda fei-to



coE suces6o pe1o5 Írossos canar.adas da 1is!a nêlgumas fábricas, como
po! exemplo na Mague, ainda hoje não foi distribuido oessa fãbricâ
-coo cerca de 2OOO opêrálios - o documetrto 'tPad,e una coísa má lratg
forfia!-êe ,Luna caisa baa?',_ onde se fez ul! baIâDço ds caopaoha e quã
Ilereceu uma reeposta da pr6pria direcção do SiÍ!dicatg? No ê4taoto o
secretariado da fracção dos Metalírgiãos prontificou-sê a colaboÍar
nú& plaoo de distribuição elaborádo petâ organização 1ocaI.

Se cotrsiderei correc!o e necessãrlo âlongar-De um pouco nê a-
nã1ise da6 lnsuficiências e desvios roaoiÍestádos, 6 devido_à inpor-
tâocia deste sindicato e ao grande salto e papel de direcção que o
Partido e6tá em condições de aÍ e:<ercer, se âo gÍande deseÃvolvineq
to rêgistado (o Partião e6tã orgaÍIizado e podemõs actuar de dentro
de praticaÍ0eote todâ6 as Grandes Fábricas)corrêsponder agora ull _grande eDpenheE=Àto pela coDsolidaçao e Íeforço do Partido. e do trabalho
d-e mas s aa .

Mas é evidêntê que os aspectos posi!ivog e os progressos são o
princ ipal de6ta caropanhê
dõ ãôno oujecto ae -ulÂa Lnta prolon8êda.

À coroposição da lista reflectiu o deseovoLviúeÍrto do Partido,
êo iÂc1uir camarêdas de quase todas âs grsndes fãbricâs que não ti-
trhê sÍdo possÍveI trâs an!eriore6 eleições.

Àrcaopanha teve:1rúa bo+ preparação prêvia que corleçou en Agos
tô coi[ a luta êm torno dos EsEatuEos e em que se ilesêÀíolveu uú tra
balho de propaganda no egsencíaI coftêcto, penetralrte e se obtive l
rao viE6rias, tânto Iro tesmescaraneÂto do revisioDisoo, como nê pêr
ticipação dos Bossos càruaradag eE A6seEblei.as ceaai6, cooo na afirl
roaião da_nossa linha siadical coxoo a úDica oposição aõs revisionis-
ta6 táEbãE neste campo.

À propagênda dê campanha foi avançada e nova; chegou â todss
as grande6 fãbricas e a muÍtos locais de t!abalho; a lista eÍupenhou
-Eê pe6soêlmente negsa têrefa con grande dedicação, coÍrtactando di:
rectarDéDte coú oB opêrãÍioÀ; e a elabo!êção de um docunento apõe as
el.eiçoes foi urü boú Eeio de agarÍar e prosseguir o t!abê1ho realizá
do, Êornardo-sê uB instrunento alê luta entre a 1ínha que queria a:
baridoíát o trabaiho e aquelê que o quêria continuê! e desenvolver ,pêla aléo de ter'cóístituido uú boE eÍeDplo do que deve 6e! a Írossê
PropagaEda.

Pelá pri.meira vez â caEpanha decolreu oa bêse dê um p!.auo,aia
da que elaborado com reIâtivo atraso.

A cadpa[ha de fuÍrdos, xevelando tambén insuficiôncias e difi-
culdádes (itey doc. n98 en anexo) fdi, Íro entarlto, r.rma vitôria por -
que tâDbém aÍ houve uma luta e regis;aram-se proáressos, Nestê oatê
ria o espÍrito de autonooia tambãm foi elirniaado.

Os nos€o6 camaradas auúéntaram a'5uâ experiênciê do Trabalho
SiÍrdiúá1.

_ À luta travada ap6s as eleições reforçou a direcção da frac -
ção e criou as condições pa!ê tüe o trsbaiho avaaco eor vez de para-
li6ar ou recuar. Tân-se nanrido reuaiões seúanêis reguLa!es do se -
cretariado,assio como sessões quinzenais de esEudo (4 sessões). Tra
Ea-se agora ale prosseguir os esforços pari_qr.,e todo o secrelariado;
ou úrna boa úêioría, pârticipe §arsas reunióês,



Crcio que o espirÍto que existe í o d. avanÇar ê vencer ês di
ficuldades e que o trabalho áa fracção dos retalúrgicos, êe pros§€:
guir no caoi.nho tragêdo, apoiando-se nos asp.ectos posi.tivos e tendo
elI conta as iÂsuficiencias a superar,vai tornar-se, de facEo, no e-
xemplo avançado para todo o Pârtido e con6tituirá uúa boa con!ribui-
çáo para a consolidação e reÍotço da Organização Rêgiona1.

ESCRITORTOS (Slndicato dos Trabalhadores de Éscritório
do Distrito de i,isboa)

A 1utê que ten vindo a ser travada em torDo das eleições, rea
Iizadas no àía,26.1.78, ã reflexo da inporrância politica áeste Siã
dicato, Eanto pelas milhsres ilc enprEsas dc Eodos o6 ranros ondc a suã
interveÍIçao se pode fazer seÍrtir, como por se tra!ar de u[0 forte SiD
dieato caractetistico da pequéda burguesia.

Trâta-sê de um Sifldicato onde estivemos jã na nirecção e onde
tlaváoos uua importaDte luta pela expulsãp dos À o c i a l. - f a s c i s t a s êú
1975, na base de uma lista de frente ínica. Era a ãpoca en que o so-
cial-fascisno cofltrolava quasc coEpIêtêDentE o áparelno d. Estado e
o oosso Partido apareceu c1ârâmênte à pequena burguesia cooo a únic!
forçâ á que podia aliar-sê e en que podia apoiar-se para coDlbater a
di !adu ra social-tasci6!a.

0 ?artido adquiriu uúa g!aÀdc experiêocias nesses conbates ê
reforçou a sua iofluência reatd secEor.

Ao coocorrerr0os às eleições pela 3ê. vez será que essa experi
ência foi tida em conta? o par;ido iefotçou-se e leforeou a sua ií;
f1uência, cocsolidou-6e e o prograna,,Lu;a-utridâde-virãria" aÍirnou-
-§e nais uua vez coilo a ínicà aiteraativa autónoma oora oÁ.Írá'oalna-
dores dos Escrit6rios e a solução para a cris.? O apa;ecioeato de vã
rias listas, !anto aqui "oro 

piátit.."r,re eotodas ês-êi.;i.çã.s dos ;ra;d6s SiÃdicêtos, rraduz s divisão existenre no movi.u;nro ilnaicat. -

Couhecida a nossa p-osição-âceaca da questão ala àniilade e da
cisao, iBporte responder i q"estã" de se âs Íossas Iistâs e o noaso
prográna constituc!o qI nã, uoa ê1!ernativa - a í ica aI!êrDaEivâ - ,rara14 solução do probleBa tla unidade e ila cisão e dos aú1ripl.os pro':
bleDáis coÍn que os trabalhadotes 6s defrontam.

.^ iJmâ seguodê questão quê deve ser colocaila é se se pode travar
com exÍto uma bâta1hâ, seE que exi.sta uto coEêndo único e um correcto
sisteoa de divisao de !arefês,

Uúa terceiÍa questão 6 a ale taber se se poaie travar
tha sem deÍinir beor o iainigo â coúba!er, os ôbjectivos ês
que nos propomos atiogi!,eü queú se apoiar e que táctica s

uúâ bêtâ-
!!atégicos

trabalhoUna quarta quêstão
s indi cal e que iüteresse6

- ão do,e â de saDer quat e a tunç
ê que ele dêve servir.

estas questoes se pode coúpree]tale.r oPên6o que na respôsta a



que houve de positivo e de negativo no trabalho desenvolvido Pelos
nossos camârâdâs oês ü1tiúâs eIêições para este sindicato.

. 1ê. questão: o Ptograma.

ttO PrLC,g,Letq-. d.0Á t7o6aeÁ LiÁta.ô, o p,Log|qnd. d,aó AoAÁ.1^ LuL4á, (t

pLog4àfia. q,!e de6ini4fio5-pa\a Leval dte ao óilt u,14 tutd cono L
conTzatação coLecttva, ã ettencLaL, o poktc iukdat'eota't e-k' qte
.devernoô apoiatl-no6 p47a p4og\edLtL. Se- na.o concenÍtLarLfio6 áon -
ç0,ô nd d8.Áiníçào cla,Ld, pLeci^a e iutÍa dun p\ogtlana poLLÍíco'
dum pnogtana pdLd una dí,\a-cç0,0 6indíca(., dun P\o LNtq pq,La u'-
rna" tuta Lind.Lca!., o ,10.5Á0 ÍLa.b1,Lho eávo-L'Áe e e cotto d'eitd,L 4
aud dent\o de urn ce6to. PorL íÁáo devenot da.tt um1' tnoío,L Ltztl.-
-çãtt à elab o,ração doÂ prLo LdrndÁ, tanto pqlLe a,Á díltLcçõet áLvLd'L
caLÁ, cotno p Le a^ Lt,te^ coLctLLÍLÃ qLLe tíve.Lfioá de íÍ6l&eLci-
q,L e din-Lgia".

(caÍüarada A. iíâtos na I coíf. dâ o.R'I".)

se beu que não se possa dizer que isto tenha apenês a ve. coE
a nossa lista dos Escrit6rios, a verdade é qoe esse prograroa se caréc
terizou fundaÍoeotalmeote pela absrração, pela reprodução dê priociPi
os gerais aão aplicados a uma situação concreta quê adeoai6 os nos _

sos camarâdas conhecertr e onde tôm mesmo desenvolvido Erabalho e exer
cido alguürê inÍ1rrâncis (Previdôncia, Raúo AutoÉ6ve1, sÍndicato6, Edf
tores e I-i.vreiros, etc.).

r{as é evi(lente que o nos
1iás o ínico Programa capâz de
que tanbém a pequenx burgu=sic

6o Partido'tem ull Progtama - quê ê a-
trâduzir e resolver os problemês coltr
se de f roÍrt a.

Ttata-sê de sêier se oõs agarramos esse ptog!â&rê com firEeza
e o defeodêmos cora coavicção, nesúo tefldo a defenoâ-1o, em deteloitra
das circunstâncias, uma minoria bastaI}te pequena; ou se oessês â1tu-
rê6 perde!0os o.pê e o vigor dos rno4entos a1tos. Isto é, ttata-se de
9êbêr se o nosso pâpe1 ó interpretar e coopreeÍIder o6 inte.rêssês e a
situação das I0âssâs en cada úoÍaeÍrto e actuar no sêntido de as diri -
gir para a vít6ria, ou se é deixar-oos dirigir.

'ti. ptLovâveL que L llctt.La po^íçío Áejt" naÁ acÍud.La cond.içõea,
urí prrz.ga,ta tLo de^e.rllo, 0 )L:o- oó conuníÁÍ.atÁ d.e,v 2.n prLegdta ro.de -

'etlÍct, 
no ôentid.o d.Q. qú,2 não devefi te eí Áea a minotia-. 1...)

tÁaÁ me.hfio dÁ 
^íÍt 

-e pneiLáo bebe+ ãgua patLa. nAo noiLrLetL i azdz,L

(CaD. Arflaldo liatos, I Conf. o.R.L,)

Isto faltou, n" oinha opinião, as no6so6 camaraalas dos Escri-
tórios. Fê1la de firr0eza e confiança no progÍâma que lires competia
ilefeader. ausência de uma clara " ão..."tu áeaarc^ção e a heaitação
eat!e se ileviam ousar ser.oinoria ou se dêvian apoiar qualquer "mai-
oira" coustituída con!ra o ínico programa que pode ulir os trêba1ha-
dores.e 1evá-1os a resolvêr os seus probleúa6.

FioâLmente, e ainila quanto ao progratIe, serã qrre e1e deve §er
vir apenas para as eleições] ou deve qon6tit,rir a base para prosse t
guilnos o nos6o trabá1ho e mostrando como o nosso ?rogrêna e justo
e os prograoas ao inirnip,o são falsos?

Foi a 3ê. vez que concorreoos às eleições. Peíso quê os oosgo§



caEâradas dos Escrít6ri,os ilevian tirar as 1iÇões ê encher-ae & ntcsínoüL9o?, o meemo enLuaiãsno y,e»oLacionátt.o e o mesmo espirito de de-Bafia-" a mo?te que demansttd.nos no tên?o d,as d.urai.i titàa pnta eryifs.ao .do-e. 6 oei4l- f,ae ci,s taa do Sli.tzdicato, n tzu,* àri^-ao f,im a no_aaôt tal2aLha yeaa Luc í onáy,io -

- 29. questãor À Direcção
t'PatLa o-A'e-guta,L o t,u-urlÁo d.a caula
cen una dizecção col,ecÍiul. e de noA
e- ao 6ub j ectíví5n10.t,

(Volume V pág, 130 )

't Cent4aliza.çã.a e de-óLen Lal-Lzação ettão c_onáto.kt!_ erlíe LmconÍ.,Lld.t,çdo,una coffi a ouÍ,la. A d.er eznÍna!,Ltmo a&meníou d_a,.6 _
de -que .ent,Lano' naá ci-dade6. p La )Le_ôo(_ve_ft eátq con Lo-diçAo,o coniÍe d.o Pqítid,o d,eve di6cu!4,t z decid.i,L ace/.co. d.z toío^o_l ataunÍoa -ile iLLegueó ao t;0vehno patl1- execuç^"otl

't0 clue te dzve Áa,zett
veít? Szmptte qàe itt
pe n0 triav 4.r ou,, po4

-

^oeía,tiÁÍ1, 
Ízfitú Á de exztl

opõtL a.o d,eÁ cent)LdLí6mo-

(rág. 131)

qu1"nd,o oÁ coi'1.Á áa. íottnan d,eada.vonã -
o o,conÍeça deve pôn-ae íned,ia-tàne.nÍo o

o ut)Ldó pql-avnu, deve lctzet- ó.2 una pa-

Gáe. 264)

"0a n6-tod,o^ d,e d.Lnecçã"tt aão nuito ithp o tlÍ.a.nt eà . p Lo. evitq")L
e,Ltoó, de,ve.pneáto./.-6e r,uita atznção a záte6 fi6Íod.o6 e óolL-Í0.1!ecetL a Oinecção .

(Yág.26s)

Peaso que a dificuldade en levar à prãtica a correcção de a1guús- erros, nesmo depois de csracterizados ê êpoútáda a_soiução pa:ra e1es, como acontêeeu duraEte a canpanha, aa"id" ", nêo se terfêito 6 enti r ao nÍve1 do sector:
- lJ-na-.trtírecção única e f,itme, und direcçãa calectiaa., un conbate a PoLl,tLca d.os inaiLos centpas, uma discuseão doe ptobLenas no Cõmite d.o Parbido de forma a criar una unidade a po?íii d.a diecuasão-

4.ee d.LúetgeacLas, um conbate ao acLi,iama e defeêa d,a acLiaídadeplanecd.a, utn pla?to que petnít;ss2 tyauay a Lutír e unír a na,ioiia à
aud tolta,

- 
3ê. questão: A quem coúbêter eêm quêm se apoiat

Sabêr sê o revi6ioriiEmo é o,.r não o principal obstácuIo à uni
dêde dos operãrios ê dos rrabalhadores . sà o soàial-fascismo é ãptincipal inimigo no Eovimento sindical - foí um probleDa que os nos
6os caoarâdas dos Escritóríos não parece tereo levado na devida coã
ta. Oü aotes, perderan isâo dê vista. E é cLaro que, sêÉpre quê Í!6;
êbratldaÍnos ou abaIIdonaEo6 o atáque e a vigilâncía, o iniraigo sente o
campo livre e permite-se ganhar arrogância e tetreno.

Por outro 1adô ttata-se de saber que táctica definir para
coúbater o irimigo. Tanbén neeta matêria a nossa politi.ea é claral
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"Não bat Í0" d.Lzet aô que tudo o que- o i-nínigo daz ztÍã nal. É
pLecLáa dlze.'L o que õ. que o. noÁáa cl-a.6Áe deve óazzrL, ponque
itto i- que. 6. ban ózLto,"

. (Canar. À. I"Iatos I Conf. O,R.L. )

Travar uúâ luta seú !réguas coatta o revisionisIÂo, seI[ nuncâ
perder dê vista que o nosso objêctivo é coovencer as massás e uni-lás
ela torío do nosso 'plogrâú4, e não o de cooveace! o inimigo - peaso
que são dois principios a não perder de vista para tectifica!!os ê1-
iorr" "r.o" t.trto d.- capitulação (direitisno) cono de prêcipitagão (ee

queÍdismo).

Penso que ilesta vêz os nossos caEarada§ dos Escrit6rios es -
quecera[r-se dque havia revieioaismo e que sõ úa oossa lista os tÍaba
ih.ao."s esperavam encontrar â força para o conbater cono já-o tinhãm
seot ido de outras vezes.

Tanbén a diBputâ que se Setou em torÍIo da repetição ou não
das eleições Lêvartou o proble1[a de saber se, Âumâ disButa entre doi.s
seêtores dâ burguesia" a cLasse operátia ten una posição e uma saÍda
pr6priaa e iucoÍrfundíveiâ, ou te!ü de vir em apoio de uúa de dua6 po-
sições igualmente eÍradas e reaccíonãrias.

os s o c i a 1 _ f a s c i 6 t a s , Ees tres en burl as e agente s prive igia-
dos da burguesia para repri.oir e liquidar o :movinento opgrário,-de-

i sêacade ar a!-.rúia vasta e demagdgica canpatlha de propaganda e pronoçáo ,
alegaÍldo a existôncia de burla eleitoral - caracteri6tica conum de
todás as-e1eições burguesâs 

_ 
- ê êxigindo a repetÍção das eleições c-9-_ o

a observãncía estrita da lei reaccion-aria do coverno acerca da sindi

-

A lista do Partido dito Socialista por seu lado, proÉete a-
poiar-se üo coverno para impôr a sua vit6ria" ao nesúo teopo
preteode eocobrj.r. essa fârsâ de ê1eiçoes em que uns e oulrÍos gasta _

ran nilbares de contos, e_a burla dos cadelaos êleitorais (adelBi§ g
1âborados @n a pârticipação de fuocionárioB revisiooistas); lamenta:
se do alesentêÀalimerto taâto mais que o pacto soci-a1 é ura Íacto; e p19
mete flo seu progrêúa acabar cou as Àsseàbleiae ale massâs. É assim quiq
ê coberto do terrorisno s o c i a 1 - f a s c i s ! a , se ataca por outra portê a
orgaaização au!6noma e ê âmp1a democÍacía dos trabalhadores, tlaos -
formando os Sindi.catos, duúa e dou!ra forúa" eú organizações estra -
ohas À classe,

que

(Mani fe6to sindical, Jaoeiro 1977)

À única força en quen os oossoé caoa!adas se dêveriêo âpoi6r

que pos 1ção tomar?
t'Oá ttto-bá!-tlado)LeA pont\gue.áeÁ L oA delegadoÁ p,íeáe,nÍe,ô o" e-a-

.. te CoLgJLLAAo d.even conptteend,üL que o. poliÍic1" d,o sec/LeÍ.q.h.La
do d.o- LntQ-,|áinücel q do6 p,Lc otoLeó daó CARTy'. ABÉRTA et pe
lloÁ vi6toá, eá^encieLmenLe q neá 0". qudlque'L deÁÁàa pol-Lti-
caÁ tet'e e conb4Íe q d,enocLacia no àqío doá opa.tLarLioá; 1...1

. quqlque4 d,eÁÁo.^ potííi"caa pttctende tLqkÁ 60 \ka.L o v'ovinento
óLnd.LcdL poTtt|guA.6, d.e novltento ,íev o X.ucio nA,Lao que d-eve
ôüL, ruifi mouLnent-o ile{oJLití.tta e oporúullí.Ía".



para denuociar e coobater toda esta farsa, erâm e sãu as Eassas,
nescaÍoatéria não se âprendeu coB as 1ições já anterioroente obtidas
con a erráda poIítiea des se fechar entre 4 paÍedes. 0 único podex c_a
paz de, defeddel'ol Sinclicato e transforná-1o êts instruEeÍtto alê luta-
àas *aÀsas, é o poder dss grandes assembleias ile Eassas e denocráti
câs, sob una Jirecção justa; - inimigo principÂ1 contra o qual sã
teÍ0 de lutar por uni, todas as forças deeoctãticaa ã o revisioÍrisno-
': priocipal instrumento do pacto sociâI coIrtra a c1a6êe operãríê e
o povoi a basê dessa unidade s6 podê ser um prograDa c1ê!o que traÊ
duza a6 conquistas, os alireitos e as aspirações iEediatas e profun-
das que sao o alvo do actual GoverÍro dê burguesia mais pÍonto â iÍr-
teÍvit, e das aegociataê, da§ chatr!ageas e dos acordos de toda abur
guesia para esmêgar o [oovimento cle nassas, o caminho a apontar ao;
trabalhsdores ê o caninho da unidade en torÊo de 6tgãos prõprios ex
purgados dos oportuni6tas, e da luta pela defe6a doô seus direitos
ecosonicos, sociaiÉ e politicos.

49, questão: O papel do trabalho sinCical

't0 r o.i.'/L detv/o ã t-Lnha do Po.tLLido zÁtA em LLLL unL.p Lte doÁ
quqdtLos, nje|to ent4e 06 fia-L^ tLQ.ôpo6ãvet;á,'deáp,Lzze o tha-
baLho potí.tico noá sínd,icatoÁ, cono aliãó o de^pnezo naà
onganizaçõet da. fia.L.óa, po4que .d.Q-ôp4.e20. globolneLte o trlqba
LLO eCOtOn,LCO e A I,UÍA" eCOnOn4CA, delr|Andj L660 AOA 4evLÁ,L
oniáÍe^ e deínai| opo,Ltuniôta6.'l

(Mani fe 6to siÍrdica1, Prefãcio)

"0 notto óLn,..o txo^ao objscÍíuo 6- o" tomod.a do podez po !-iti--
co e úá Sind-Lca-Í76 ôeLve,6A0 inLt\ur,entoÁ, atio t,eioó,ádo
{acat, tã.0 dJunaó po"rLl. tonan o pod.zrl potitlco, não tão o (Ln
dq 

^oá 
6o, actividade. "

(Car. Arnê1do Matos I Conf. O.R.L.)

Penso que o desvio a estes dois priucipios se aranifestou
oais ou nenos, em toCo o nosso trabalho siodical, nas que e1ê carac
teriza também o Âosso !rabalho oeste SiÁJicâto nvDeadaeente quaEto
ao perdêr de vista os objectivos funclarodntais que os Sinilicaios cie-
veú servit.

À prática teE p!ovade que, seÍ]pre que o nosao trebalho silr-
dical aão serve garê coasoLidar e reforçar o ParEido e não é ditÍgi
do pe1.o Pa!tido, acaba-se poÍ se perde! os Sindi.catos e perder o ví
8ol para deseovolve! o p169rri" trsbalho áindicâ1, isto ã, acaba-se-
por abefldooêr o trabalho de, nassas ou seguir ê viâ do oportunigmo.

Estas são algumaa qr.restões que úe parece justo levêotar a
respeito das e1eíções para o Sindicato dos Escritórios, a f ir0 de que,
arravés da uüê ampla discussão, Ee possê vir a rectificar o que es-
tá mal; o Eos6o Erabalho se consolide e oesenvolva têntw ê1i cor0o
nos ottroÉr Sindicâtos -

Pêoso, Í!o entâÂto que esta batê1ha têvê espectos-positivos,
que peroitiu retirar iüpo!tantes 1içães para q Partido'nao so oos
Escritõrios,e que se o PartiJo não áproveitou -e não aprendeu Eaoto
como podia, a principal !esponsabilidade cabe ao Departamento que
devetia ter suboetido à consideração de todo o Partido, ía devida
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alÊura, um balanço e Í,áo a Íez. crêio que taobêm aqui se aPlica o eo
êioanento clo caEarada yLaot t'd.u)LanÍe qLgün tzfiípo, houve ,LeLLne'lts coli
tatão pm z-LoufiLÁ coooetLatLva^. ínicanente potLlue não'LÍnhan nenhuna
'd,,Lttecçao d,o'P Ltid,o 'e eÁte n-a-o Lü:?icoiq a' Áud. po!-itíca e ned'ido't àt
lÍ4óó4ár'.-(Volume v, pág. 302). Esta t a r ê f á 

- 
c o !0p e t i I ao Úepat!aroento

em relaf.â6 ao conjunto do Pârtido na Rêgláo"

Ioi positivo o exeroplo de dedícação dado por alguo§ ca êra_
da6 que se apIícaran ãs tarefas que the !inham sido distiibuidas e

aLguÍls coúprita$-Íras mesmo coll auces€o.

f'oi positiva a rJisposição oahifê§táda Pelos caloarad.as de co-n
preeodeÍ og seus êrros e de os qrrerer corrigir, e no decurto da cas
pêoha algufls pêssos foraIÊ alados nesse 6êntico.

constitui uo bono factor Po§itivo a existância de uú elevâAo
oúmero de cana!adas alelegâdos 6indícais neste 6eê!or (úais de 30) e

rouito6 outros podexea vir a sê-1o treveÍ[ente.

Se as questões atrá§ aPontadês fossem tidas ell cotrta, e se
os aosdoa cêmaiadas se apoiarern oos factores positivos, se-a direc-
cão se rectificar e reforcar na.bâse. do ceEtralismo dernocrãtieo, se
inão deixaren os probleoai êcuúu1a!-se sen os ter já avalíado", ea_
tou coDvencido de que ês coi6as vão oudâr e qüe o aosso tlabalho Pg
1Ítico no sindicato vai ilarr pêssos êl! frsEtê e que o Partido vai con
.ô1idâr-sê e desêtrvo1ver-se.- (En aneao" doce. ngê,g,10,11)

S.T.M.M.A.P -. (rrabalhadores da Marlnha Mêrcante
Aeronavegação ê Pesca. )

A permanência da Direcção I'Luta-Uoidade-vitóriãr' ã freote
deste §itrdicato (de sête[0bro 1975 a 2811177) foi Pârticularmente a5

siíê1êda .por dois iBPoltaÍrtes factos: o primêiro foi a luta travada
e a vit6ria obtidê coÍr a expuleão dos s o c i â I - f a s c i s t a s eE setesbro
de 1975; o segunalo foraB as Iu!as travâdas e as vitóiias obtidâs no
caúpo da Contrâtação Cole'ctiva.

os rêsultados das ú1tifias eleições (1)er d,oc. n912en aneto)
lnoôt!aii cono as lutas e as vitórias obtidas Para os tiabalhadorê§
são o cimento do apoio de massas, e cono e1a§ foram sentidas, regis
tadas e coÍopÍeendidas (é o caso d.a FiSueirâ da Foz oode iopusenos a

sindicalizaàão dos trabalhadores das 1oÊtas e secas, e IoSo de sqgui
da se conqrístou pela I9. vez uo câaleroo Reívindicâtivo; 6 o caso
dos AçoreJ, onde à partj.do dirigiu uma luta vitorio§a Pela inPosi -
çêo do ACT da SATA).

É isto apesal das insuficiênciao da nossâ ProPêgatrda e so -
bretuilo da ausêncid aLê uo trâba1ho coÍrtiouêdo juít.o dê36es trêba1ha
dore§.

Era nessas vitórias e nuDâ co!!ec!a e Precisa fo!ouIação dcs
Droblemâs actuais. ilos trabêlhadores dos vários secEoÍes de actividg
àe que constitueq este Sindicato que deveria ter asseBtado o Progrg
ma áa Iista nestas eleições, assin como toda a Ptopagaada'
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Nao 9e actoou âssin e penso que

to mais qne os nossos caÉaradâ6 foram a
esse Ioi uE grave erru, tên-
terapo al"extados parê esse Íac

A Íecooquista do Sií(iicato pelos social-f.qqcistas coostitui
u&â dêrrota para nós e uet rêcuo para os trabalhadores, e u[ra pesadê
responsabiLidâde parê a Frâcsão Sin.iical ,,Luta-UÂidâde-vir6ri;,, à pâ
ra o Parti,iu que granBeou uú grande apoio de massas ã flente destê _Sindicato (cooo)a pr6pria-votação expressâ) . aCquiriu iuportantes
COnneêlmentOs e eXr'crlCnC1AS.

Pênso que a re1àctivaneote'fraca caiacidáde de' resposta reve
lada pela nossa Fracção sindical ""s ílci."s tea)os: frrtà ae urãÍrouxa direcção da orgaoização Ju parrido sobr, à trabalho sin..licaI.

Às tendãncia6 âutonomis!as e anarquistas (o tlabalho por coÍrta ?r6pria assertê no principio de servirjs- co partio,., e não'servii
o Partido) conCuzirao ao eofraqueciúeoto das nossas posi.ções.

Esse desvio autoaoBista e de fuga ao controlo persistiu du -
rante âs recentes eleiçõce e revelou-se, por êxeriplo, iaot, aa I'iirpos
6ibilÍdade" dê o DepartêEeÍrEo Íazer uoa rcunrão con o secretariado -
Ca Fracção (diversas vezes convocada), como na adninistração dos
fündos da listâ (de que aioda_hoie não forara prestadas contas, apesã
de peCidas),.passanüo çeIa própria questão Ca raar"ação das nreaas de
voto er[ toroo da quêI se chegou a acordo com os revisiooistas e não
se e§tabeleqeu a unidêdê no seio do PaEtido através de uroa discussão
e deliberação prãvia sobre deese a,rsúÍrto"

_ lanbém quâÍrto ao que aleve ser â deooelacia, meaito neÊtes 6r-
8aos, pen6o que certos caúarêiês nao terao tido em contê o que o
Dsrxisao e o canarâda r4ao nos eÍ,sinao a estL rcs?eito, ttNq ieq"[.id-d"d,e"
áô hã no nund.o uv,o. t-ibe,Ld.ad.e conc,LQ-tà e umu d,enàL,tài7a. cotlln;i;- 

- 
;-'

nã,0 exláte nen Líbe,Ld,ade flL,n d.eno ctlaxLo- a,baÍ,1àto"r. 1,,,1 A au*o.,ro -
cia e a llbendade 6Aa i,el-qtLvi"t e não abtoLut0,6. 1,..1 tlo Aeío d.o po
vo, a _d.zmocrlacLd prLe|Aupõc o cetÍlatLôi1o, e t !-Lb e Ld,ad,e a d,i6clpt i'--
la". (Vrlune \, pâg. 464).

- "o,Partido di!ige Tudor'. E a uridêde e a direcção'db pàrtido
sao as condiçoes fLrndaneÀ!ais para a unidadê e a direcção dss Ílassas.
Uma guestão que se coloca á se é o partido que deve diiigir_'a.ã Assera
bleiê6 ceraiB e toda a vids do siÍtdicâ!o, ou-se são á§.Àsse;b1eíê; -
Sindicêis que dêveú diri.gir o Partido; una 2ê. questão, ã si ir6s ae-
feüdeEos o pode! da§ graídes Asseúbleias de raassas que constitu'a9El u-
üa força e expre6sen o selrtír alâs lrassas acerea dos seus prqb ÍRrais' e
da tlo6sa direcção e se ailortanos as Dedidâs necessárias nesse senti-
§9, ou se defendercos abscraraúentã o@n
ãã que elas se trâÍrsforeen ers reuniões de ueia dízia de caciquesrseã
êarnassa6 e seB outra força a oão ser pâra 1106 imporeo decisões con -
trãrias aos interesses dos,-trêbalhadore§- e ãs quais n6s Eos subordi-
nanos- "deniocrâticaaente". -Penso que este. últie; caso 6 una forr[a de
desacreditar as ÀsseÉbleias " ,r*á tr-rg, à nobilização ilas Éassss,e quc
ÍIesta oatêtiê também cometeoc,s algunã e!ros cle Iiberalisno e de iúe -
Íos pre zo das ma6sas.

Penso taxobão 'que os Írogsos calrarailas devia coxopreender que
õ seu devet desenvolver os coohecimeotos adquiridos ,e colocá-1os
ao serviço de todo o Partidorr elaboraado ba1ânços, relatã!ios e di§-



cut iodo cc Iectivâúrente os

Estas são alguaas
ptopósito do b.1anço dâ
e1êlçoes.

problêÍxas.

:quêstões que IÂe pârêcê oportuno colocar â
?articipação e dos resultados ÍIas íltina§

.. No entadto, o aspecto fuadarôeÍrtâI do oosso trabalho neste Sifl
dicato foi positi.vg: e os px6prios aesultâdos ob!idês foraÉ uoá ,rov;
da nossa força e influência. Os resulEados úos!rarn quc 5e tivesse si
do possÍve1 uoa liatê de frenrê ínica, oão teÍia siáo poeeÍv61-êos
tevisioni6tas tomâr conta do Siadicato, e que n6§ so$ros Dao apenas \1
úa força a ter eü co:lta, oag üma forçâ decisiva. peEso que êste fac;to deve set propâgandeado e aprofuídâdo oo seio dos trabsl§adores,Certos caüra!âdas costumarB segúir o princÍpio ale esq{recer-se rapida -
mente das vit6rias e dos âspectos pàsitivãs, .* *,", au ayoiar-se ne-
1ea para prosseguir no que.á trolr e corrigir o que está aàI. Essa po1Í
trca oao e justa e o caüarada i.iâo no Volunlê V coabate êqueles que de
sejariaÍa que nós falássemos uenos nos sucessos e nas viiórias. 

_ -
D^ Dispouos doutras arúras i-roportantes, coúo é por exenplo a exis
tância rIe un bora número <le clelegarlos giodicais ê ale caEraradas eleitos
para Conissões Sindicais trtegociàdoras de contrêtos. Estas são duas
.coisa6 a que dêveÉos agatrar-nos taolbéri.

Peoso que deveria 6er criêdo e rêgularizada a vida do Secre-
tariaclo da fracção sinuical . u CJLritá deieria exercer u!.a direcção
úais êfectivâ.

Pelo que oe foi dado conhecêr creio quê o6 I,riÀcipais iJroblenaa a resolver si!uaü-se ao ÍrÍve1 da direcção, jã qúe tanto as coa
diçães subjectivês (a usioria dos quaéÍos) como-as cánuições oujectf
vas ( a situação Ja Iuta e a impossibilidade da direcção-revisiánisl
tr resolver os problêuas das rrâssas) eão boas. A Cirecção iteveria sâ
ber apoi.ar-se Ía üaiolia alo5,qüadros, totoaa activos ê conr vída sia:
dicâ1 regular os nossos delegados sindicais, e que os caxraradas deve
ríao êDpenhar-se â fundo eE transforúa! a derrota (que foi a peÍda -
do Siodicato) na úãe da viróri.a (que será o reforço de unidadà e da
airecção do Partido, e alâs nossas posições 1106 or;ãos sindicai6 de
naôsas, e Da luta por nni.r e toúar a direcção da r:raioria do6 tiaba -
thadores ecr cada situação concreta de 1utê tendo ê.ú,vis!a ê exllrlsão
dos levisionistês desses orgãos).

Peirso que estâs 6 ú1tiird6 eleições" como atiãs outras, trou-
xetan âo Pattido una oaior experiência e nor,os eosiramentos; e o bâ-
1aoço agorà.'áprisentado, ãiníIa que ta!diamente, peroitiu levatrtar s1
guns problellas, abordar atgumês questões e ,l"finir alguÊas orientá =
çoes que têB a ver, ainJa que de fJrua variãvet e etu grau diverso ,
con a situação e o trabalho dê toalas e cada uúá das nossâs fracções
6indiêais.

sê da pâlte do Dêpartaroeoto e6ta tarefa
ser cunprida, aBora coo nais pronriJão, da parte
çoea e das urganizâçoes locais lf Partido .!.enso

terã de continuar a
dos Conit6s das frêc

que estê6 probLeúas:

CONCLUSÃO



deveo 6er discutidos, os erros e insuficiAnciaa deveÍa aer ctiticsdo6
para serex3 corriBidos, ê o que 6 justo deve,ser aPoiado ê âPlicado
àe forroa a que a $ossê capacidâde de direcção no tsovinen!o siÂdicaI
se eleve e a direccão uÂificaJa eB todo o Partido se teforce na ba6e
ilo centralisÍ0o deo,]crático e da aplicação dos planos tÍaçados.

Lisboa, 8 de Uarço de 1978

0 Secretário do
Departaúeoto Sindicê1

Miguel
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B,r,rlN@ DÀ cÀr(PiMrÀ E ETToRÁL

SINDICÀ1O DOS ÍI,ECTRICISTÀS DO SUL

,VQTAÇAO

LOCÀ IS l,!ESÂS ELEIToRES VOTÂNTES % À B c NT]L. BBINC:

FTJNCHÀL 1 47 43 2 2

PONTÀ DELCÁDÁ 1 49 49

FÂRO I 22 18 1 1

BEJÁ I 4A 30 ,l I

§IEMENS (Evorâ) -5 300 218 4

SE"UBÀL I 130 I

SÀNTÁREU 1 23 19 3 I

GIL (Âiruda) 4 724 107 I I

EDP - C,iGE (Lisboa) .,.2 303. ?8 a? 3

ITI STÁNDÂRT (Cascaís) to 366 269 70 18

PLESSEY (Corrolo6) 4 255 26

PLESSEY (C.Rulvo) 6 . 529. 345 134 32 t4

ITT sênl-clidrr(Ora0a:lã. 3t8 34 2l

LISBOÀ 97? Iro 180 5

VOIOS POR CORRE$OND. 836 51 96 58

ÍUTÂIS 4 653 3 544 514 502 93



BALINCo DÀ CÁMPANIü^ S,EIÍOB-III-

SINDICÂM DoS E,ECÍEICISTAS Do SUL

DOC.Nc 4

OBJECTI\0| 15 OOOSOO

t ocA Is IT{PORTÀ.íC IÁ

CONCELHO DE 1ISBOÀ

1260$00
1@$OO

r 290soô
392$OOPORTLCÁL E CÔI-O}{ IÂS

HIl I (LISNAIE)
êaúIrE LocÂL Do BEÂTo ......
COTIITE LOCÁL DA BICA .....
soTEcNrcA .,,..,,. ;., ; -,';,

STÁNDÀRT A,ÊC{I]CA 2 716$00 i

r46$50

1. 1OO$OO -
76$aO

3A2$OO
ú5SrO

4 766$@

2 862$50

- . 6201!00- -.''1OO$O..^-.i..

CCÀICELIIO DE iOiJRES.

À!r4 . , .. . . ' . . ' .. . , . .,, ' . .

-u,!§$cs3 476$fi;ü:or!*l

ccNên[HO "pE-ÂRRUDA-DOS.vnrHos ;. .. . , . . ;;i. .;; . ..; , . r63$00

,ÁIIIONÀTÍCA

i 'l:r

EFÁCr,c (E6tarreJê) . . . , . . . . , . . . . . . .
EF-ÁCEC (Stnes)
nossro Ào slrí, Do TEJo
SIEMENS (Evora)

1

r75$OO
7r$50
40$oo
62$50

11 73r$OOTOTÂL:



Doc.Nr 5
B,{LrlllçO DÀ

SINDICATO DOS

CIYPÁNHÁ ILEIIOAAL

ELNCTIiICI6T,{S DO SUL

COI'{CELI{O DE LOT]RES

AümÍÀÍiú xx,Eemrei

TELET'EC
1úFÀ

SI?E

77?

158
18
I

s5
57

3
155

CO}{CELHO DE CASCAIS

§IÁNDÀÊT
vr130EM

B-ECTR ICÂ

VOTRÂ

a4SETIJBAI,

DIS]IITÔ DE FÀRO

EDP (o1h6o) ,..;..
I'MD (Fâro)
CIIi4POR .,

3
2

_1

424

CAMPANI-IA DE ASS/ NA T URAS

IDTÁL: assillâtuxaB



Balanço da Gaulnnha Elsltoral
Shüqlo do hürrrlo
meUOrgmo de Usboo

toç . no 6

VOTACAO

FLOCÂ IS tr{,.:ra-. lLl.(itórer ü:tantesl À B C , ExÍxlcryr
e nulcai

.,rcr:i.t un/clcÉlt
A tc.És

À lv riRcÁ

AMÀ}OliA

AZA@UJA

CAh]iEOADO

CASCÀIS

LI I;BOÀ

I{AFR À

iíosc À v IDll
OD l VOIÀiJ

OE tRA5

s,tc,tvÉu
§1!N1,À lRIA
sÃo DcütlNGos ItÂNÀ

,q IÚTNA

SO]JRÂI

'IOnnus \.utti.i!s
vILÂ FRÀllo,.rr xltiri

I

1

5

1

4

I
1

1

:
,
1

,
!
2

4

J

2

1

4

j

J.27a
1. ,5 4'1

:r. 619

1..06:.

919
a0 i")

1.019
22.550

5e4.

:,656
) .6\'1

,29
2 .5 ):l
r'.1 i9

14 L

'f It
,2j

r .941
1 .6.1.8

1. 017

,94

2..6ô2

441

118
2::1

1,9't 4

1. 050

..9ri

..J21
1..140

55,i

1(i
224

9t:
80?

)o,1
)r),4i
r4r 

]
44,2

19,r
:to, Li

q,6
J6J
J:j',
2€,

14,1

44,<)

49,2

4t,)
21

'à;4

41,'
46

691

460

\ . r2'l
2.O24

1ü1
2'io
lí:6

2,,)95
181

?48
esai

l.i0 2

55i
2Z'
158

8_i

59!)

t"ltj

176

1A

215

44?

t21
1t)

26

608

;:C

211

165

?1

86

.46
1i

tB0
112

,u
2\
51

?_

4

15

2

)r
26

(,

16

B

4

1

9

l6

111

17

24

149

!5
1

1l

,!

4'l
62

2l
1'l
t1
1i

1

15

t1

6

't

11

16

1
'J

21

2

14

4

5

il
1

5

;
6

?OTÁI § :)f, 56,704 t1.215 1;,í\ 11010 2.861 192 8r2 72t



Batanço da Gamtnnha Eleitoral
§lrdcalo do hálslrio
meü*hdm de lisboo

C A MPA NHA DE ASSTNATURAS
ooc. nQ 7

COI.ICE LHO DE TOURES

ÍAP..... 247

rT!c...., 154

BAÍ rsÍ Â RUSSú, 1oB

PLESSEY AUÍOIIÁTICA, , .. , 46

BRUNB JANZ, ...,...,, 44

EcA t DAÍst,N ) 1s

FLoFESCENTE,, 13

I'1EÍÂLÚRGICA JoAqÚIn Dos SI\I]TOS.. 12

J0F6E CAROnS0 - -coc,É§. FL[C.... 10

l,lETÂLúRGrcA LUSo-rÍALTANA, ,, 6

AÍIL.... 1

AUTo-FEN0VA0oRÁ DE SÂCAVÉfl. .,..,.... 1

6ô5

CONCELHO OE LISBOA

t1EÍR0, . .
DINlS FREITÂ3.

EFACEC.,

IIERCAUTO - 5,,...
LINCUÊ].

{iUER'N..
VICENÍE E IlI]FAÍALLA.

RIt1Â.,,,
L'SNAVE.

ÊAPÂ, . , ,

COI4PAI.IHÍA IND. PoRÍUGAL Ê OnLÓNIAS.

rETÀLÚR6ICA FFRRElRA F. E FI-}N5TCÂ.

slDÂ-SllÊcA.

62
40

23

20

20

18

1§

11

10

6

7

6



coflcÊLr4o 0E s r NÍRA

COIICILHO DE OEI RAS

FUNDrÇÂ0 DE 081PAr,,...,...
SOREFÂI'IE.

CE L. CAT.

COíETI.IA,

J. B. CORSINO,

SONORTE.

3

1

1

1

1

1

I
1

1

5g

16

12

1

134

1

1

ããã

I

3

1

118



Bal,anço da Caupanha Elotloral
Sirdcolo do húieritl
meft*irgico de tiúod

CAMPANHA DE FUNDg5 tsoc. nÇ I
ooNl,RrilutfiTES tltponrÂNcu otsJucrryo

).500$00Coíce1ho de LouIe§

pr,rssrv lutoúttcl
l,cÀI, (DÂTSUN /
BÀPTIS?À RU§SO

J1'I C

1l BMrL

coneelho de -L1ôbaa

J]FÀCEC

LI §N/iV-B

vrÇoso ú nuliÀT,{LLÀ

C,I.P.C.
e it. F,. F. FO§uDC:l

DIYERSOS

OU]]RiN

ÂrrrlNqÀ {lE?Á trcÀ
METR0 (? )
GUtrBENKIÁN

Concelhô de 0eira s

f. i82$00
2r2$50

58x,00

45 $00

l7 $00
25 $00

f .i5.)ti,5o

';71\5O
220$00
1i5 $00
\22$rO

9O$Oo

7',l fi50
44t10
4:t$50
261t5c)

20$00

?'i

4'
t3
10

(,

2

11

56

1 , 15196 0

2 41$ 50

l r:tsoo

,. ooo$00

2.500.$oo

2.500$oo

?r0$00

2. 500$00

COÀ,IE1NA

s 0Ê l litulE

Concelho Ce Vi,1a lrínca
216§5a

1tr$00
120rOO

F0R?1S 0rI§
?óvoÀ

Concelho de Õasciris
MlCAi
Côúce1ho de S intra
,Àíotra

S ITJDIOATO

19

2 t 51i00

178'$ü0

16 7 $00

42 $50

tor^ i.- 1.610I10



r

COIiCÊLHO OE IJI I.A TRÂN'A

PREÍELA.

FRESITIALTE.

J NO, l.iETÁL] CAS PNEVIOEIJTE.

coÍEL..,
t.0r}iI5-011s.
C1IÍIÂTJÍO.

flLVI'-. . .
pl NlrE I H0 E HtiTO..

IlAGUÊ. . .

PTi:CÂPE

ii0':(;aLti0 D:: iÂsc^t s

IÍT/STÂI,IDÀRD.

ÍrIcAL, . .

25

21

1B

16

10

3

2

2

1

1

í 00

32

7

1

1A

VITRBHI'I

JÜSÊ BEI.,lÍÚ PEoRjSÂ Ê 1.ÍLIIíIS

c0r,:c § t. F0 DE I,IÀFPA

cES E t:f,RE 5ÂU0li .

TCÍtl-: -,386 ÀS5IllATUn,'rs

Í GIJ: i; LUSIIÂll^



SIi.iIr]ICÁiIO NOS USCRITJRl-S 
'O 

NliJfRIlO
,E IIS]]JÁ

vorÁ.ÇÃa

s atis E_Lria _!E _ _Lr§! a4 lcc. nP9

LO CAI S El,XITOIES /" PS/PSD rlrv B.N.

lavilhão dos }esport, .tr1ç?:l o

1, 210

6.4t6 6.261 410 108 71

Caixa N. de pensõ e s 1. 87B 64,4 504 560 64 ,0 12

t. 432 6't 2 46 '9
249 154 22 40 3

TtrP 1.2 42 744 59,4 440 256 19 1B ff
Caixa da 1ndústri a 1.119 819 71,t ,BB 185 34 , 9

Caixã do Citmércio BO9 599 14,U 241 277 19 9 1l
CUF 707 52t 73,7 118 181 12 4 4

Cx. Prey. Abono Fami 1. 6ro 425 6't,5 747 244 1B 1 13

CRGE 62A 406 65 ,5 22r 180 5 2 +

Carris ia5 1t6 a2,l t61 719 6 2 6

PETRoGAI (U. Pombal ) 172 163 4',8 99 67 I 2

PXTRoGAI (8. Elere§ ) 157 2A2 57 ,6 158 44

?EtRoGÀL (R. tbmás Rib. ) 121 101 1t '5 5B 42 1

UTIC (Av. tiberdade ) 299 74 24,7. 15 1t 5 I 2

BTP (P.s. Domlngos) 290 B5 29.,3 57 24 1 1 2

Rt? (Âlameda) 151 110 16 1 1 1
Cx. Prev. Pessoal Clrtr' 274 2L5 77,' a2 108 4 72 9

EPÀI 2la 79, 2 111 67 l1 2 9

SHEII 269 205 76,2 742 60 I 1 I
CPE 261 187 71, I 105 '12 6 2 2.
Gulbenklan 255 165 6q'7 B6 77 6

Philips Portugues a 249 151 6a,6 55 7B B 4 6

Prôc es sa 215 14A 6B, B +2 a5 72 2 7

Cx, Trab. Mlgrantes 204 t55 74'5 BO 70 2 I 2

Norma 199 110 65,1 64 56 7 I 2

Tsbe queirâ 794 160 a2'5 B9 60 6 2 .1
INÁTEI 190 138 72,6 6l 77 2 2 2

fmprimarte 186 148 79,6 59 a2. 1 2 2

LêVer/ -E lma 1841129 254 81,1 l2a 99 26 2 7
Cx. Prey. ?e sca s 180 114 65,6 75 17 6

Scc. Cêntrai Cerve j a s 101 56'q 80 2



IOCÀIS NIôITORES i/OTANTES /. PSlPSn GDUPS IUV ts,N

General Motors r72 67 79,a 29 11 4 1

FORD \66 108 65, CÍ 6\ 41 1 2 I
Cx. Pr. nmpr. As sis t. 160 t25 78,t 46 70 1 1 1

Mobil Oi.1 1"59 lla 86,8 101 2 2

Circulo de le itores 754 ttl 73,4 57 35 10 9 2

OoEp.&rt. Petróleos BP 741 L26 BB,1 B2 43 I
Sind. Bancár1o s 140 ..I08 't7,L 40 59 4 2

Autom. Clug ?ortug. 1'B 90 65,2 1A 4B I )
11e t r17 114 86,1 56 61 1

XmiÍico 148 101 41 2 2 ?

Ind. lusit. Renâu1t 11' 86 '1 56 56 1

IMTRO lro 100 7'.7 ,5 50 47 2 I
PETROQUIM]CA 54 41,5 35 14 2 2 -'t_

SiderurgÍa Nacional 121 100 82,6 63 2! 'l 5 +

Cx. P. Pessoal Cons er-
vas de Pelxe 118 100 Bq 

"l
48 1A 20 1

Come tna a2 45 17 2 2

Cx. Sind,PrY.Ind. lani
ficios 115 92 80,0 1+ 52 5 I

Martins e Rebelo 114 89 7A,o 48 23 1-2 4 2

Sirid icato Escrltõri os 111 90 81,1 54 1L 1 2

Emp,tr'ab, maq. ELéctric. 109 87 79,8 42 37 6 1 .l

Construções [écnica s 10? 69 6q'5 37 32

Profâbril ro2 a7 47 37 )
§.N,S. 100 88 88, 0 49 16 2 1

L;x . frev.l'erroYLaxl0 s 99 e5 85,9 10 49 1 u 2

ENI . 91 7L 76,3 25 40 4 2

cx.§1n0. Prev. 'tlpograr os 70 76,r 2t 41 2 2

So c. Port. Àutores o, 82 89,1 1r 2\ I
Cx. Nac. Seguros noença §

Profiss ionâis 90 79 87, B 1A 3A 7 1

ee1-Mar 8? 67 77,4 15 2A 1 1 2

Cx.Sia. Previd. Proí,
Seguros BO 65 sr '5

21 2 5 /+

Guérln 291 216 7 4,2 ao2 102 1 5 5

ortugal e Co1óni as 116 96 32,4 51 59 1 2

ed. Caixas ?reYi(]. 12 76 1 1

cx.Prev. [Iari.n. Mercant e 126 110 44 49 B 5

lodoviária Na cional B' L_- L -!g 126 L-a l1 l,r_
l



I0CAIS ELrIToRtrS v0TrrNlXS i:., ?S/P5D PÍC D.! G]]ÜPS LUV B.N.

q-au!!Eq_!§__!a!!!§

0divelas 1r1 6B a2

Sacavém 549 271 25t 72 t1 4

IITIC (Cabc Rulvc ) 151 7'7 54 5 71 2

Aut omá ti câ 294 226 76,9 72A 9,) I 1 1

!ã ptis ta Russ o 2t5 1r1 7 A,2 64 19 2 4 2

Petrogrl 15 0 104 41 1 2

0urofil 100 78 78, 0 11 .16 1 1 1

Ieb. ?intas SE câvóm 94 B5 9A,4 13 1 o
Trcfilaria 9A 70 77,8 35 29 4 2

Robbiafec r51 71 4B '3 4t 1t 1

106 72 6't ,9 ,6 14 2

ryry!=Ir!4
Àlhand Ie )27 185 L26 1t 3 2

lia gu e 150 r44 96 ,O 7A 60 9 2 3

col'IcI {o tx oEIRAS

Amedcra 177 177 187 1 1

S r relamê 345 2'7 4 79,4 1n6 BO 1 1 4

3 e l:t rand 234 71'7 '7 4,4 51 101 19 I 5

Ce1-Cat t5) 106 69,' 53 47 4 1 1

CO]ICEIHO NN C],SCAIS

Teatro Gi1 Vi cent e t75 90 14 7 2 2

Stsndart Xle c tri c 2A9 92 ,4 t20 93 2 3 1

CO]{CEiHO NE S II{TII A

llem Martins 5A6 241 276 1a 2 1

I. Pimênt:r t33 71 51,4 31 24 77 1

Eduaralo Jcrge 9B 69 74,4 19 1t 6 2 I



e

LOCAlS ET,TJÍTORES VOTÀ}ITE r" ?s/PSn PNCTP " G}UB LU1' B-N.

CONCETÍ{OS CAMPONESES

Iorres.V.( sind i ca to ) 295 t61 t25 1 2 4

oábrlca de Portugal
( satugc ) t3a 65,9 ,a 52 2 4

I

TOTAlS

5l.,816 11.576 64,A t5.a97 ).4,3r5 lOBB 47r 551



}ÂT,ANçO DÀ CÀMIANIIÁ ELEITORÁI

S]N}ICÀTO NOS ÍRÁBALHÀDORES }N ESCRITÓAIO

,O DISTRITO }ii 1,]SBOÀ

CÀMPÀNHÀ DE ASS INÀTIIRÂS

Doc. Nei 0
CONCELEO NE ITSBOA

Àuto-Lusitânia.,
Sialerulgia Nacio[af ...,....

CiBpor...........
Sindicato alos BancáI]ios. . .
aÍl É

2

1

22

5

5

tr'

28

1

2

ê

Sindicâto alos Seguroê,,...
Federação Poxtuguesâ ite Eutebo1...,



coNCElEo. pp sÍNrRA ..

T0TÀL-529

27

CONCEI,EO DE OEÍN-ê.S

3erttâ.qd. .. . .. . . ..... 2l_7§



a

( BÀÍ,ÁXçO NÀ CAIVIPÀNI{A EIEITORAI

noc.N q11

TM?ORTÁNCTA:

SINIICÀTO DOS ESCRITORIOS NO DISTRIÍO DE IISBOÀ

CAMPANHA DE FUNDOS

CO§CE1,HO NE ITSBOÀ

EMPRESÀS

oulbenkiân.,... "

Caixa dê Seguros e noenças Prôfission.is,..........
C, Drêyde1 l,ta. "..........
lnprimarte.... "..
Sinalicato das gEragens.. . . .

Siderurgia i{acina1,. 1.....,.

S'rbe?........

CONCEÍ,EO NE LOURES

B'lnusso . . . . . . . . .

CONCÉIHO DT] SIl\TRÀ
BêLeradoff, j...,

E' 0oo

644loa

114$50

75$oo

245§ao

,0$00

1ro$00

42§50

20$00

5o$oo

140$00

145$00

1.686$oo

40$00

10 7$00

147 $oo

ToTÀI:2.o67$oO

2rA$aa



--- : -" -'---- --1- -._---
,,il , Í lr;rllllô i :',;'

r iGünIh!. Ir.1 lr trlz

t21

,12

."-!911...n:--?.

tl , ros l.tt"t

ur;"
60,16

5t,)"(,

15,64

6,7rr:

i]]CI§ CEADOS I IISTN.

t, j,r. II. A

El,ErçõEs 1th/1e

i,IsÍ1
b

P] C'II I: PCT}'

7t

4

riT,G,!RVI]

l4ÀI,rlIRi. 280

6c2

CORPqS?ONDrIU] { 550

J "264

IioI0§ VOTAIMES

11.221


