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A AUIONOMIA. A COÀISIOLIDAÇÂO

E O DE§IENVIOLVIMEÀTTO

DO I!Í(X/IMENTO §INDICAL OPERÁRI()

Surgida, provada e soâdurecida ern comb.tes du!os ê f,irees (â1-
gsnr dê1êê vitorj.osos)dirigidos pelos coousiótas pottuguêsêa à freate
dâs rqêssa€, contra o revisiotlisno" o social-fagciaúo e o oportuEisEo
Do ,[ovioearo siodicat, a Iinh. sindicaL t'tuta.,unLddd,e,Uíí6ttíatt atír-
uou-se píb1ica ê claraÉentê oo II CoagrêBso da IDteleindicel eD Jâ-
oeiro de 1977, cono a !g!gg o2osição às corrêatês opo!tunlstas aoao-
vi[ento 6iodical português, com: a úaica ccrÍente riadical diepoado
de uo Prograna - de uma polÍtica e de üúa tãcticê - autôooüo e claro
capaz ile rêê1izar ê uaidáde e dirigir a luta de classê operãria e dos
tr6balhêdoÍês portugrêses contra a cisão que essê Coag!ês6o e6têvê :r

coíf,ilDsr e êo!lra o prograoa oportuúistê e de ttaigão que iria apro
var.

Á deuarcagão ê o coobate face ao oportBoismo e às coícepçães er
r6oêas ê reaccionãtias do aaarco-sindicâ1ieúor de Icooceltâção socj.-
a1t! e da legação da luta de clêsses, da sobrevaloxização daluta ecoaó
úicê sob!ê ê1úta po1Ítics dá c1â6se ope!ária pela toEad4 do PoderrÍoi
clêreEest ê af i ÍEada oe s se c oÍr gr e€ s o, quêodo oo "EIgglggg_lg1iliggjgl
Siodicatos", se diz: '04 Síndícato^ dttt tzabalhadonL^ po,LtugLleôea t'nl
c.ono obiLctLvo línd"l. a ab olígía da ,.egínL de exptonação do honen pe-

Lo honen, attav6.a do dL,LLubqfiento do podeí d.a butguetí0, e [enq"íó

c Lat Á eL eLp Lo,Lddo tLoÁ . t'

,tOÁ Sirld,ica.toA doÃ t|Z,bdÍhddo,Lo' porLtugueb e.! neconheczn que o- l"uÍa pe

La nzlhot ía dat condíçõet de vída, nuíi,o enbotLd. cotltrLi.bld pdJlq, r,obí-
Lízqr. L a.uÍnentd.,L d uniAo de qttzí, t)Lobdlhct, íLn ufi o,lcance LLnítado..:'

nOÃ si&dícd.toá doa tlLabo,!,hd.d.o ,!eÁ po,LtugueÀLó Lei e.iÍL"!l toda d eap6.eL.e

de Wnt@lSlg e de gE!!!!4!!! e deierden a poLitico da cla.t te o'
puLAr.ía,, íneentívando to Áeu áeío d luía l,Lanca e d.b e,Líl. de- ideleÁ ,

no LcnÍ)do de Levatl.oa ope\AnioÁ t óz ottganLzaten no áeal pnôpLio pdL

tido nevoluúonA,Lio de claÁáe.
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"0a Sinüce.tot doç ttla.baLh.edateá pon.tugue.sc,^, a"o tonarLen pon- ob jeeÍi
va a, a.bouçAo da zxp!.onação d.o hanen pzlo hone. , fuÍan pzLe ináíd,urla
çào d,e una aoeíedade soci,.ti,Lte o-ue tapnitkrrí d pLopn-Ledada p,Livqda
tobr.e aá na.ioÁ de pttodução e attgdnizanã. a ptani|icl-çào 

^ocíd!-LÂto 
de

p.+o d.ttgã,o , "

coubê ta&bóm àliÍrhê Si:ldicsl "Lura,tJridadê,Vitõria", &1êÍtaÍ ía
devidê â1tura aclesoe operária e ôs trabalhadorês portugueses pêra â

cisão que se prêpa!:avs ê eoasuúava, para os seue resgoneãveis e gare
ér Eâtutesâ reaccionária dessa cisão. !a-to aquerrdo da,,1ei da unieida
de sirldical" ê qual denúnciou e coobêteü; e fâ-1o aesge CoÍgregso áo
declarâr: "0! d.elegedoô q, eÁte. CorrgtLe.táo Siad.ical devew aen a pleno
contciê-ntia e aÁóu&in a" cantequente ttetpo ruabít id.ad,e d,e que Áo,Lí;fi tie
zidoa, nanipuladoa ou nã0, nã"o ao Conqneato de Todot ot SindicaÍoa i
n0.Á ao Coytg,LeÃáo da, eitã.o d.o nosL$e\La 4írld.ied,t paníLguà^.

E[Áo- eLáío 6., na znetgô.ncia, d.a l'ea po nt a.b it-id,a.d e do Seehetenia
do d.d. IntLnÁindica{., (t enifesro síndical, pá* Bl2i) ',Ã cítío LÚ

c[t,!or e que- Lá te, Co$gneÁà{t LAíã e conÁurnaL 1,.,1 í ur,,o. díviaãa dot
o peLâ.r-ia r, promovlda potL d,aa.ô tLnhdá igíra.!-nQ"nte- butlgu}.6eà, igueldten-
f.e. tLe.ac.cíonâ,.LM , .ig*ú.LííenÍ.e, a.nÍ.Lo pe.t6.nia{, (ideo, pã8. 26) 

"

Deadê

operatr os

au tononi s

eatão pare cã,
dê aumeÍltat a s

e irêb elhadore s,
o1íti.ca e tãcti

á linhô sindicâl "tuta,Uoidade,Vitãtia"
ua influâocia sobÍê úiÂ nímero cresceote de

refoÍçar o s:,: pagg{gig, e afirnar a sua
câ ÍraB Bâia diversas circ nstâncias.

IIoje, os dirigeDtes oportunistás dâ I!rtêrsindical aocial-Íascís_
ta recorrên cáda ver ,Àeíos ao6 gritos deoag6gicoe de ,'uaidade, coro

quê instituiraú a cisão, t41 corÀo nesrê Coag):esro deixarea de gritar
pe1ê unicidad! coo que abrirara Âs portas à cieãoi e passam ag<,rô

Etitát e a chsDer pelo "diã1cgo,,, ,rcoÍ!certeção, e 'reotendineltori eoa
os seue collpalsêg da cisão coú qüê iate$tâE desaraêr a classe operá -
ria pata f,azetea apliear o progrdúe cgmüE alê ataqtre ã organização, i
lute e ão conqui.stas do movioenüo operãrio. É para isso que 6 aounci
âds. pera Jênêilo uÍoa Coaferâneia Sindical que vi.ea reforçar o carãc-
tet policiel e fascieta de6ses SiIldicâtos.

A linha sisdical "Luta,unidadê,vitória',, peLâ e1ara, fi!Dê, q-
poltüna ê [aalora atitualê ale deníncia que seopre 6êsuúiu, e pelo pro-
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Saamê qu€ corajosa e i Í1 § i § t e rr t e :r e í t ê a!Lr4!lru âos opeaãr.io3! contÍa a

denagogia e os éemãgogos de vãrios m;r!iies Ê: a iniea que está eo con
dições rle fiÊtêcer a confiânçê e uni.r a n:assâ do$ explorados que eú
níoeto elescêntê despreza'êi odeia4 ê se aÍaBqârtr desses Si.adicatos
cransfoiriâdo9 cada vez !0ais .m ôrgânisraos policiais do âparelho do es_

tado butguês para fi6calizâi o cu$prinêcio dês suas 1eis, inpor o res
peito dos se!rs prôgrêixa$: ir.pêdi.): a c1a:ee operátia tle se otganiaar
ê 1rltêr pê1ôs seus Gt,jocti\ros econ6ricos e po1Íticc,s iEêdiatos e fi-
nBis.

lío que respeito a_ rêsp.rstê a dar à .:isão definitivâüeúre iasti-
tuida oo rroviÍlento siÍ!dical, resiâ qúe todo§ os Íroaaog cânatádas se
saibaar iobuir, tãnto so canpo da Frôpsganda cooc no da organização
sindical dos operáti.os, do espÍrito ousadô ê c1aÍividente - o espÍri
{o de úda c1êsse o!êrã!is ádu1ta - que ressalta do "l.laáifêsto,' âpre-
sentedo ao CoâBr€sso dâ IÍl!ersindicaT. ttEáta ciàão 1.,.) n6t não a q

poíqfiaá, denuficíano- lq. \]it'eap:t1te ?_ eo$batà o-Lí {...),, nas ', iã.a dI_í-
ne-Ltair0À oó pooLoÁ de. vi^Ít peo.uene-bs\.gueLeL der, Laipíde.irle.à dà, pa-
!-itica,; e to.nbô.a não qt-ifi?nt.c$o! eL4eá potltoó de víÁtd qnanto ; qíí-
tude que devqrno' te.)L (ace. à cilâo i$;./,Qn!t (agora um fa.to) lto r ovi-
$evlto ÁLtdicdl, Ne^to., co o 

"ti 
tcdr".L 0.4 qeeái.õQ..t, ç.5 aper.írLícâ deveú

cornba.te.)í d d.enqgagi(L e oâ d.e-$&gNgca, cL,í(] á{. coühü.tc. cá píatLe! inL-
fiigo4 daÁ ctal4eA tr.abnl_ha.da.tc,4,,. (ManiJestr, Siadical, pâg 2ta e 26 )

E pot í soo c rrr.â â pos! çi. .rue

ã a ausêocia ile unra tictica face â si.

que ã causa do nosBo atrazc
ão dc movimento s indicel.

â i,z

tuaç

Esse combate passa ho.je Êor rêdobrÂr ós esfotçog no desslacara -
laêoto do revísiolliseô e ünil têd6s as fo!çàs pêrá âfa6ta{ as diree -
çães tcvisionistas ê oportuÂisras dos S;.r!diêatos doIIdê isso seja pos
síre1; e pot unir as mássâs Farà toLmar nôvos- Si alicôtot Roa casos ân

que oão existaú otganizaçães sindicáis sdequadas po:ia essee tr&bâ1ha
do!êst ou nos easos em quê os opetãtics aão poderão pênsar et! rêrlo -
ver êssês direcções e jã os abandonêran:. Neste matÉriâ todo ê pârti-
do deverã a6simiiêr e aprender co â ricâ expeti6nria que o par!iilo
re!irêu da luta pela cosnriasição dô Sindicêto único para os trab{r -
Lhadotee cia Previdâ.lcia e serviço6 !Íédicc-Sociais. Acêlcâ itêsLeB a6-
3úI}tos deverã dêserrcadear-se lrn smplo e ?rôfunalo flovidentc de dis -
cussão en toalô a parrido s parrÍr da ESCOLA UÊ QIAIR.OS SINTICAIS Do

PA§.1IDo, com vista â cria! núa unidace po1ítica (.!sê únidaale de peí-



s'tirenrr, .: r.nl âdr d" ,,"\;

tirias iio
gar.itaçães
se aplique
S-e.f.. Éis

tanbõn por tfnvât n.i:1 l: fa i-.! ati:le arrtra á5 can!.p§;es sêc

"pequeno ÊrLrpo", o'rê,rtài a','.,ur:repç!r do3 SiÂcicaaos côrno c!
das aí:plãs riâs*,âsr !re ,tl,pr€ 1;ine v i:áo âl!Ê14 jl!-gl:-!,q, e

o princÍpio d. 
"_.!,:u_n-_!::,1,ê-r.,j_,ep.!Lt-gi:§l_ei! -!.944s 4i jga -

.r qüe á €sie r:erleitc i1o.1 ê..9i:la Leilirlii

(qxs

"Quz patt-Íícipc. *a a,,ace.;.,i.9ã! é:r,.lt..,ci- LrCr '' t'??71\ia lli1.- lot Ftte!*da
4 úece'|óLdc"d.a l.a a+t:tú-a _Cit; t1,1)La 1 t:att Lt t:a""a i,t y.:airritl e c-,nt.14 c
Aovei.tLq. Á pt6p.nia íin.zÍ.í.lttciz dêó ,r.l!úê,r:e!;.f:J t.r.t,i.LeaLs 4en,La iial:i-i
gi.o e.L L e r-ío d!!h.u,põ.4.\ !.t1 tcd{i"r o j .}pznãi.i..t ! .ept..4 dL co,npneer.Cü1,

fid..i"é q&r. t*o *a.ja, LiÍs nc+àç ,-iener"t«rL, ie .t4tró c,Aóa!ia+6?.A 6íttdi-
e§-i...! tlAct ít,^teu urnat r,.,rgan-,1: rçãt r ríL{/,j ar(1.ÊJ. í clutnto fi,aíá dtüpl-L.á

ÃtrLe-a, ío"nl:, t\0.i.,5 aúp!-c, to-tâ s \!)1àa i-ftiLu;)xaie scb,Lp. e!r"ô.t'
FÁZER? ) ,

t'Os-tpa)Ldiçdnaá vet.aoihc.tehefttt a.4 k.)4á.1ó lot"ç«t, *.ãc áqbütaÀ .tlLdalt
do q$8- te,k dt áe4. L,t!.taviÁa ? deó?fi\toLúído cot peLl;-cuLa)L t, oli.cí.tc -
ae." "E.aôto êaojriece irat-que tlat, I rí/,p 4e s.yile.Ít,- L tiue ; p.o.5Lo deuetL 0"-

jLLdat- tado t.\ cf(há\<r a.re 7?- di.al:ii1g!tp- {a.l.t 
^tlt- 

caysct,|ciddt d ton.v!.tL-
i{!L*4e *!.Ltx S§1,Í-Lq:L\-1"1!L!}-}ati qnr-, nní, N}i.7cn.,rxt1ar,, fiutli. pLo pd§t ã adi.\ ta,
Ít u'jj díé Í.4;-b a.i.do r., t. r- c.., e ::.e. .'t

ir04 4i!e.i!r{.-l{â.-. !.1.nt.at pi:tdzd 1u-p-1r..1.r-a íÀ 'niz ítrçAíta {t.«gae*Í.í..,t La,. a dt
4!.it í-!1ç.Lai-r|..1 Lt ,r4gú.t,.Li&çí! ;.flt:'.Í i1 \iit,.i,oa ,,tptL(aeti.lafit?á Clt! ú-e.a -

áeá fiai)! iiearé,.7- !\ ít[lt,.- \1r 4rE.t: Lrrr:ri.iL I tin d.! t,o..tt SiÁri{-.ó da

áLi.íc)" de l1r,.:16. ii."ir-i].i i. . , ) , q!;nti t. fr!!.i.a \ <típ.!;.i;.L6.d.rô 4or-ért a"ó di

.4!!J tlttíq.da.^ co-p|Z!-a Le z,tr:ili zã-!c,.:-, 1.,,1 t,'r .,rJro lâ.4r, F1tLía 49t-u

paa:L n!tl! .tcdo í*icx aJÁíá Ér'i rf ,r il ír:r.çar-it / 14l.r ,tà1, lJ.t,ilrtlúnÍ*.r a!q
4é óufiçôtÁ o pr.iFn.ia lroúiite i.) (, f:aLa LrL{üij-tL aA ext-ei}Ítr- cleóóíó sC-
luanaÁ {unÇôa..s a catliat;ça /t{, r ,1tJéiJ4.d!. ç- i5 '}ata)L da l i.,.t Í,.aíic]ii!.,
totúLançL !en d qêa{ yLã,J l!Lí,:aLta.1ã, F o..LCt í..!do ítÍc â necea,sâl.i.a unc

íüt;te o tLg o"t1i.zaçõ.c dt zettal,utt-uriâL1.a4 pLt,úad.,Jt,.,' (qug ÍÂzrR?)

Êssa "forte organização cie revoIucionãrios prcvadosr' ê o Parti_
.to _ é esga nilró.ia qüe der,ç 1ütar petr Segenoai3 Ê sêf capâz ale or-
,lanizar e d.i rigir a Dai(,ria.
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"l1n pequeno níc,!-eo et l:LeLt ana-nte unido | óonn,'do peLo^ apcz-ati.,La mait
U-L1teô, rid-iÁ expuLa,kettad.oÁ e üelaho/L tenpezad.o.t, con deLegadot Raá

fllíneipa.iá bsí,LLon 1...) pode+ã pe,LózLí\. ente t,...) aLat-;-zq.!L t a!U_
at lunçõea que eonpet.en a una onganíza.qão tínd"icat, e. h.aa,].izã- L,,à , q-
tân dL»so, lJrLLeíÁ aflta-$le dQ. tefie.itLd. o- ÁerLvií 0. á ccia.L- d,c,no c.rl(;(.id.. -sã
o,Átirn áe padexA con|oLida\ a- deótnra!-!e-,1, 0.peôa4 d.e. tod,a6 u6 potici-
a4, o noeLnento Ai&dlcdl 

^ 
oe"ia+- defio cLd-Ía.,, (QUE rÀzER?)

FioêLüentê, tendo ccoo objectivo o eurüprimento do plano Àoua1
psra o TÍsbalho Siadicalr deveüros coscêntrêr esforços oos sindj.catos
ooerãri.os (Mêta1írgicos, E1êetricisrâs! QuÍll}icos, Textei§, etc.) g
noq pri$cipei6.Concelhos opêrãr1j§ (I-aüres, Vila France e Oeiras) e,
degtê lsodo, todsg âs áreas e sec!ores do pârtido beoeficiarão desses
esforços e do "-eu êxeoplo e sencir-se-ão nais estimuladoe e confian-
Ees trlara avaâçar e obteÍ êxitos iBsais ou superiotes.

Á luta pÊla foraação de SiÍIdicatos Operários ilun aovo ti?o ê pe
La coaquista da hêgêÍloÍlia sobre o ÍdovioeÂto siúdica1 operãrio não t.e
lia qsalquêr sentido, e não possaria mêsmo ale (,o logro: se eLs não
tiveasê como objectivo uaír e dirigir a Baiâr:iai Be não ee subo!di -
na6§e a u&a cotleeta lirhs dê rtrâssaal se não prooovesse e ünisse üos
posto6 dê direcção o6 elenêr s mais avênçsilos, combativos e fj.r ês
dâ 4assai ae essa luEa rtão tossê lrêvadá diâria$ente no seio e ã ca-
b€ça da luta dâe rÊêsses; procqrêIldo inflü.enciã-1a ou diri.gi-1.a, co:o,r
aos ensi.a o cg.rlarada Meo: ,,tü yLícLza d.í,1)gafite \) a)Ldt,de.in0.ii et.tQ- ar1í-
do e. Lígada àá nqtaat .áô pod.e .óo aúlarL- Á e prLa g,LeÁ Á i\t díntnÍ.e, *a plccea-
Áo da Í.uta d.aá a.|6a,a, não i,tol-ad,o detta. Lut a"" (Toiúo III, pãg. 177);
sê dão auperarmos os Í!ossos mãtodos primitivos de trabalho, o pti.nc!
Í,a1 dos quais ã a fxaca ligação do Trabalho Sirdicê1_ao parrido: 6e
aão estiverúos prepsraalos parâ tr:avar rea 1üta firme sos.lois desvi.ogl
o dos que 6ê Íecusaú e conpr:eêudêr o papê1 insubstítuÍve1 dss úassas
ê que o Trabslho Sindi.ê1 á, por natureza, um tralrâlto pacieote e

pêr6istente (os sectários, os ãdeptos do oportunismo tte,'esquetita",a
queo Leni.ne chaÍcâva dê trterrori.sEas" e que fâcileente se ceDsâD),e o

desvio dos que prêtendêrn nêgâr. nec.,ssiCâd€ do trabalho polÍtico no
seio dã classe operár:ia, quê capitulam face ã burguesia (os econoÍois
tas ê aÍalco-sindieâ1istâs, os opoÍtunis ta9 de direita); se não as-
§entâsaêúos o Ftinêipal do rrosso traba:.ho nê classê operáriê e nos
Brsades Síndicstoe Operãrios i se oão collprêenalerdos ou não seguirnos
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§ que o llarxismô-leninisno e o cafiarada Mao ncs erlsiíaor 'tA tnabdl-ho
p!.ttít-Lco ã, o targue vito-Í- dc Ítabat.hc, Q,.t: !.í i.co. 1...) A novi-nento rle

co c penc,ti\r i-zqgAa d Líco La. l:eín .tído, detd2 c Lnício, uüa (-uÍd dui'a i
deol-õgíca z p.jtít;-ea-, Não .tz pode elLguelL LtznhrJi.L coopetLatiúa áeín que

ta-Á Ao. t vta. Ãe t4dve.'t (Ío1ll$e 1r , pãgiaa 310)

O prtrci?al obstãcu1o â superax e a priacipal coutrsdição á re -
6aiver, pará defender a autonoririÂ, leíorçâr a coasolidáção ê dar no-
vas ê al'ples perspectivas â6 deseÍrvoLviÍúento do nosso Í!ebalho Sindi
cal, Íeside nâ TRÀNS!'ORUÀçÃO DO TRASÁLEO SINDICÀt NUl,t pROslEUÀ DÊ TO

D0§ 0S CoílIús E c6lulÀs Do PARTIDo, isto ã, na intina ligação do rra
halho Siüdics!. áê Pâitidô-

{} PAPEL DOS COMITÉS N CÉTUI-AS
E T}OS IISFI'CTAI,ISTAS LOCAIS

"-ioddÁ o-5 CíLul-d,à, aoyiííá e A!.p,t.níánaó L1o ?ar"ti_do, q{.'lqaer_ qus áe-
ja o fuibiÍc d.a tLa activíd"ade, deven toft,d_,1 e_E nãot tod.ot aá &áttLytto!
-c9,e2-!tw,nteá o,c títo,J.Lnefi.t_.j AíndicqL no te u ãnbi.t.o r"eêpeaíivo, q Aínd.í
ea.lizaçío d?á ,ni,i;-ÍanÍeá, ,sLmpat;zant{^, artítriÁta,r L deÁ aáód.á ang
balha.dor"ss; q eóca[.hd, pnepanogío t d.Lttzeçãa daÀ del-e_gadoÁ ôirdlceiô
do PqíÍídoi a"^ a-I-e-Lgti e.á aindicait a t.aCoà .j^ nivo-ía; « conl)Lqtd+Ao ct)
t-e.LÍi-vq; a oaLí;-eLpa"cío no,a zeaniéa.t, e^a Ltnb !,?-is... e pletãnLod aindi-
..aí^) d ditcuÂàão d«t naÍí,\.ía,1 e ptut blantd d.o.5 siLdieeÍ_o|; c. (noqaô.n
./c, dq| ÁadeA e. delega-çõea ôir,_dieq.L.à, y.c)ÍeiÍoÀ d.c6 ttLa,ba.lho_doíeô,ne_4
ao que i-ao.tadoa , .oLtza a^ óc,l!a.t.r}raá , G.,tbitrL&ã.Le_do.d.eá 

" 
de^psíL|ítto'

da p1.ttoneto; aa hot«t e-xt,La"ond.ifiânia-â e oà deÃ pe_ctifiento ô , aó ftwlía,5,
01 do-^ eofi.tc !, e oá Lee Loa.íívc* l'ào pago,t; at aeçõel ljudicla.ít ea que
o.L ili«"h d.llla.da r"z\ ãe. leja, $eLLdo.bi t c de.ftíncíd. áit,tenãti.ca doa ac -
ÍaL d,14 dLlLe,açõe4 .\.LtLC.íeq,L^ vefidLd.s.Á,

Í..idd^ u,r cí!-utan, Conit.ía e lh_ganl| aá d,r.rt e.tt oaganízatt e pLaní!ícan
atráae a.ctl\tíí)a.í?- Líít(1icqj, e, ,.nte^ d,í, í[áq, f,&torL peLa eo'átLtuiçAo
d,ca riLt!-ol fia-r,xí^.ta,A - Ze nínit tc.ô ltoá Síndi.í.-lo^, o& áQ-jd., pelq drlee-
1.7!-, ! or\genizaçãa da. ltacç'ao cotÍ,u,t,L!ti Lt'tt ca.rla Sind,icd,l:o.tl
(f iat& Questãês Na Edificação Do partidô)
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0s iesponsãveis Locqi6 Pelo TÉaba1hír SiÍr.iicel devefl seÍ eüteIldi
dos coEro agentês polítieos Iúcais pá.a o Trabâ1ho Sindicall devern erü

pêôhár-se ê Íazer s;ríos erforçôs parâ 6e loloàren vêrilâdeiros êspê-
cialistas "toraanclo-se sinul.tâÊeâmente vernelhos e especiali.stastt;de
lem Eooa! ras srras mãos o êxito ata 1urá por ligaÍ o Trêba1ho Sindi -
câ1 às OrgaÊizações Loeais e Giulas dê Base do partido, tÍavando a

luta para que os âssuirtos sindir:ais sêiaro díscutidos nâs Reuniães do
Comitê Locá1 e qse se aprovê$ medídas para a aplicação pronta das o-
rieÍrtaçã€3 e p1aúos rênt!ais e tratalneÀto oü resoluçãô dos probleÍÂês
1ôcaisi dêve'l estabelecer u$â correcta ligaçào enrre o centto (o De-
parlaneoi:o dos üoIlitós Locais e c Departallento Sifldicê1) e ô ór8ão d!
r:igente 1ocs,l atravás das reuaiãês e Encontros; deveo eBpeah4r-se eÍt
conhecêr á süâ ãrea e levantar â têmpo os problenas r1o orgênismo 1o-
ca1; não thes cabe assuiíir sobre si a .êsp0â6ábilidade da execussão
'le toCas as aareras, nas anEes t!avar a lutâ ps!a qire todo o partido
§e-ia rtobilizado, na mêdiatâ al r.: necessário e de aco!do eoo o prineÍpio
da econoais ê jusiâ 1!tiliaação das forças parê as cumpÍir; deve,tr preo
erpâr-§e em iezer chegâr ao cêrltro todas as iniotnrações üteis, co&
prontidão; devei! êlaborar: os RelatóÍios .le acrividade eiâdica1 do pôr
tialo :1a suâ ãrea e das lutas alas nassasi alevem dar o exemplo do espÍ
rlto de queItr estã di6pcsto ê vefl.rÊr todâs as dificüldades pox lraio -
res que €l4s sêjêÍn.

o RTiF(}RÇ() DA DrrtECÇÁO riNrr.rcâDA

re Ígl.jig-9-9.ll9-P-9ll{e-! nqçç ãq e êonrrolo do centro - aão as duas com-

Que seÀtids poderia ter a bâtaIha da direcção únificáala sobre a
artividadê potitica do Partido no campo sindical, se a9 Orgaoizações
Locais e ae Cê1ulas de Base oão dese$volvessem ur0a ac!ivialede inteÂ-
sà §obre as vãri,as questões e probleiBáá que a 1utâ de c1êsBes colocs
diariaaêíte ã cLasse operãria das Buâs ãteas e locais de trâbaIho?Se
ria a oesea coisâ que planear uma grande bâta1hâ sêú cuidâr da dispo
sição de coÍbat.e e da operaeÍoaaliiiâde das tropas, Decerto, não se
obtêrísn êxi rôs,

l)onêlltea essenciais da direcção unificada.
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Da rÂes!ia forua, como se pcd,iria Ía1aa eÍa direcAão ulrificada se

â actividade e a experiêacle loca1 (nos caBpos da p!opegafldâ politi-
car da ãi.eeção das 1utas, da organização das úaôsas,etc.) não foesem
aproveitadae e ditigidas para uo rio ínieo e cona o nê6no destinorper
deôdo-sê no§ liDiteg estreitos da fábri€a ou dô 1oc41, ou 6ê cada um

fizêsse coúo enfendesse? Seri,a a óesÉá coi6a que ali6poa dê uÍú exárci
!o em cêtnpâÍlha sem que obedecesse s uú cúI,aÊdo ínlco, Os 3êus eêfor-
§ôs serislr iguêInênte pêrdj.dos,

l{aâ, â trossâ Friâcipa1 frâqueza, fleste moúêrlto, ptecisêneíte â-
qsilo que con6titui o ptincipal obsrácq1o êo deseavolvií0eÍIto do nos-
si, ttâbaLho polÍtico ío caopo eináica1, reside no ptimeirc aspecto .

Isto ã, o Trâbalho Sindical ai"nda aão se tornou num probl.eina das OÍga
niaações Lôcris e cé1u1as dê Bsse do Partldo, regularseítê discutido
e diariaÍnênte ditigido aos sêus vários aspectos, ao níveI respecEivô

No sentido de resolve! essa contradição, reÍorçâr a direcção u-
nili.cada e âôrin prepárar o Pattido para as novaa ê naís ânplas taÍe
Íaa na direcção do movimento 6indical operãri-o deverão ser levadas ã

prãti ca ás següi.íres medidas:

x.eaLização bi-flensal alosEneonEros, da bâsê dê reLât6rios escÍi.-
los sobÍe os progre€sos regi6tadcs, as dificuldades êncontrada6 e o

gÍau de êp1.icaçÉo da pc1Ítica e dâs tare!as dêfiÍlidas para cadá pêrÍ
odo do plano Sêítrêstral, ou, coüG diz o eematáda llaol " Qt].drldo áLttlge
qL!7Lq&4 p)Lcbletta €. aenpttz víta!- con.tul-td"rL aá aul.tloÁ, )La.^oLv6.-Loô ca

lo-ctlvdmeflte ieunihdo L la.bedo^-La de naito^j ô a nalhoL naneína dt
tLê.[ol"vs-4 ot pnobÍ.e r.^.,, (vo1úoe v" págioa 260)

Discusaão pontual e regular, pelos C omi téL&.glll.dll-lg:j:ggjig,
§e1atôtios, !1sno§, Docultrentos e OÍiêntâcões dos Eícootros e do De -
pâ!taeento Siqdicel, adoptBndo as ntedidas adequêdas pâra a ssa die -
cussão e aplicação nas Cã1uIas de Base.

't A{.gun.a canano-daà quq,áe nío prtetÍan aÍeeyAo ãa Le.áalaçõe^ do ? antido
L à. pat-i.tLca. de linido. peLo PdnÍLdo pcL,td- l-ongoÁ pe,Líodo4 - cotno áe LtLn

cd aÁ Íí\,eà^zrn !,id.o au Í,iveááen oaeído io.l"í,í d.et aÁ, 1..,i lgnoLLn
eoawLeto$eLta o que- Áe paLÁd pd/lc al-;n do àeu hoíLz<t&Íe imedi.dt-o, Lá-
cíevendo e- lLLdfido cono t-het ap"íecç.,1' (Voluoe v, pâgíta 269)
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Àuüentar e a1ârgâr a pro!q:târila 1oca1 de deníncias po1Í!icâ3,in
sigteÊtes, opôrtuDâs, isto ó, ao moIlento exacro,rápides, vigotasas e

vivas,de "todog os casos ..!e arbitrariedaale o opr.ssão, de vic,1êncíaq
aLusoe ê traições de torlá á espácie quêisquer que 6ejanl as c1ásse6 a

lec!adâs", colxo nos eÍ1sina Leninei "At der,.íncia.t Lcon6D\íceÃ ldaa dã-
blli-e'.Ál laaclfi e ce,ntltluo.fi q ôett uttl ÍtoÍo)L íüpoLÍa.nÍe dd luta eco\õn-L-
c4 {,., i. Éttad donínciat p{}derú contL}Ll.e.)L-Ae lcon d condi.çío de que a

aaganízaçào d.oa neu o l-*cio tãLLo 
^ 

a.Á LttLLize d,e áo\nL. cor.l.eetaj ern pon

Ía de P«.htído. e eleúL*to ifiÍeg)Lqnt|- dq act-iuidade ÁotL!.L-den.,ct etd- ,
fia tanb6-n podtn conduzi-tt le eon ç e&Lto do e4 po nta.ne.íáÍta tqnder.íaín

lótLçr.)LafieLte pd-rld o,Í] o" ltLÍ!,ú exal,.L^ív«nenten Sindíea!, o, L uftt fiovibe
.le opetítío naa a o cial- d.eno ezaÍa {..,). g evenctl zfipl.eender, activ.uneí
.te o tLa.bo-Zho de. edueação poLÍtiea d,a c.laaao. op?.tA)Lia,, de deteqvoLuí
Íne.tltc dq- Âua. co&'ciô-ncLa poLiíicl, 1.,.|, 

^tõ. 
ago)Lo, ledaô lLlto rrui.to

poLLec, qLs,^e na.dd, pata !,a.yLeq.rL eiítle o.á n6'^ôat5 ope.rLârLiq.A denüneiaa
aíítipl-at e de actud.LLddd.e, iluiÍa^ de nõt nen óeque.rL tatu aLnd"a" eont-
cLA c,íe d,eAto, ar"a obnigaçío e atLno.Atd.t -Áe e^ po nÍahe.Mtefl.te dt)Lã' da
hÍ"utt qtll.id.iahe e. apqgc.da't, dsrLttLo do6 l"íttiÍQ.A elt/Lzi-ioá dd vída óú.

6aif.", isso deve-se 'ieo t1tt4,!o atrlaza ,Le.l-d"tiv o,nent e do $ovLfio-tLa de
fraL4d ". (qgE rÂzEn?) 0 Â1vo principa1 ateBsas deaíncias il€ve seÍ si-
&u1tàfleaÍ,eÊte o papêl düs revisi,roistas e a potÍtica reacciooáris dô
go..erno átravás das nedida6 qüe adopta,

Ter a inictativa de proúover reuniões e Eocontros locajs de oua
dros e,êcti.vistas sindicais, ou coúo nos ensina o ca6aradá i{ao:

" tluiÍo^ cenaíqdat não ôe Ltpsnhqn en unit ã. tua voltç o^ zLeínefilaà ce
I itoà pc 4a !o4tnt,r1 a ,.í.clo diúgeltte au aàc tãu cítpazeó de óaz'e- (o,nã
te oapenht"m eri a.4ta"belecerL l-e.ç04 a.puLto,d-o,! enÍte a ní.elo dínigzste e

a.t gttan.des fia.^Ad-,i oa nã,o tão capazet d,e ídzA-!.0, àLndo, pott iôé0,qae
o" lua d.Lzecção 

^e 
talLnd bsnach,d-/.Lc4. e d,t^tigo.dq. dd'ô nc.Á^a.t',. (ToooIII,

pãsl na 179/ 180)
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ÁS 9 TAIiF]F}AS ATÉ I"'INAI, D() AN(}

I A abertrrrg ela serde dos slndlcraÍos
. lrrta-frnldade-r,it(,rllr,, cÀuPArHÀ B E â6os To

'1?ôÍ em funciooâBêí!q â §-g_d-9*-d-e-§-_§j_!-i-i§_ê.99:_-4j].-!i$-â-!*g-lj t1í d ad e -
vitáriâ" - foi uDa decisão da r1 Reu§1Ào piENÃR1A Do coMlTÍ ÃEcÍouÀL

sta a irnpottãnciê e o a1eânce dest6 tâ
Cêve se. justemente coúÉreeÍrdida e fir

crganiza.õ.. do ParEido, ÊoEo ur impor
elho lrllp1-o e Ce Eovaê perspectivas.

Dn LISBOÀ, c que só por si até
Íefa, pêtâ todo o Partido, fla
Éemênte âgarradâ" por todas âs

!âÍ!te iastrumeoto rere u$ tÍab

Cullprir o5 P i anos tr3çãdos
aseeEurando as Iorsa> neco.sãrr
á a prioeira condição p6ra olte
va a rlisposiiic Ê á rápJ"iiáde
Éara as glardes têreÍas coBuís

e os objiictivos fíÍados, nomêadá!rertê
ês pâra às !a!efÂs dâ sua edificaçÃo-
Í;xito nusr:r câftpânha que porã i pro-

de uni.r es esforços de rodo o partido

!M_ te ôs gue cuúp::ir, e dêverà se. -
vir para educa! o.s quâ4rús e 1igã-1os ãs tareÍas dâ luta si$dicel

P A escola tle qucrd r«rs Érlrrdlcaltr do Psrtido

llfi1s. ,J?"2 que A ptlscí'0 uk14-ao. - t'-ÁctLevia, !'loJL;.. aa.5 d.il..íge.to., d.u PíLí

Íid! - 6dzei a.ao,Ldoó pa,,Lq eleanç..L4 ot oh jeclivol pLA "ea| do navinet
to, aat *ão tíô"tLl.íjú.L^ aon aá p !1.ínc-íp,i.o Á , n{.n Ádça,í^ t ça nce,: t:õ e.s ' Í e

íniaaa 1..,|."

"SuA íeorLLa. nev a Lu.i.o nãi.La não pade hd,!etL fiovifiertc net'o luciç b-itti-i-t .

Nttnea taná defiaÁid..lo Ln^iLíirL fiL^íc. ida.i.o, q.çtr' altu.ía- ern q,Le. eá põ"Lq

vrldL eln voga ào apo)LíLLtLLá'no apar.s-ce. l-igaLda\ cofi utfld" atnocçAú p?LÃ4

Áaànaô tua,i4 ta{qnhe.t íia acl),vi.d.a-d" pLí*iel-tt. (,,,) (QUE ÊÀzER?)

À trscola de Quâdros Sindicais do Partido, criadã pê1a II REIINlÃO

PLEN.ÉRIA DO C0MITÉ nÉCI0NALT têm como objectivo imêdiâto â prepar:a -
ção ideol6gica e sin,iicâI dê'ro certo nrl$ero de quadros Ípor iÍrscri-
ção voluntária e pot rr-,meação) para âs3egüxar lar úelhor cunprimeüto
das tarefas que iTeste !rôlnÊnco sê colocan ã ctasse operãria e aôs co-
nuíistas portugueses lro cámpo áa lutâ e da orgauização sicdical.



á. EacoLa de Quadros
\ras Per9pectivâs, Élerar
4iâliÊtâs nü Trâba1ho Si

'todo ô Pâttiilô acerca de
gâtrcia ê acrralidade no

§inCicais do PaÍtido
or:íveleooírero

ídicaL e iniciâr un
alguÍnas qüe§tõês de

movinien lo siodical,

deverã perni tir abrir oo
dôs no66os quêdros espe-
êví!ÃeÁto de discuesão s!
maror iaportaÍrc1a, ur _

â ,scô1"â dê Qoêdros Sitrdi.cais do
dar as següintes questões: a cisão e
poliiica da C0ntrataçãc Colectiva -
tuàção act,Jô1, estrutura e questôes
Con trôto, Cade rno5 Feivjndicativosi
i çâo e funcioran€nto dos Si ndi catos

?artido deverã discútir e €stu-
c criaçáo de novos Sindicatos;ô

fundõ enlos, princíp'ios gerai s,sl
essencjais da elaboràção dê uÍI

0rgãnica e problemas da constitu
- as fracções si ndi cai s; a leg'i s-

1açãc, de t!"aba'iho; questões da propaganda sindical i os 0elegêdos S.i
dicaisr A relação pôrtidc-sindicatos.

$ () ênrrcrntr.o doe orygáos de rnastlas
0s J objeccivos rãcqiqos esseaciais que devêm sêr Íiraelaenae pros-

seguidos com a realização do Eacolrrro. d.e,s en cad.ee"a. úfi c"gLtJLe-ateque
qo jLeviáLoii-brío na-t ottgaú-zaçõe.à d.e. nq.óóa,.; agrLup4.rl a6 ,7(,àÁ,.t óo/Lça.L
díâperLadó e eatcetÍtã- Í-aa t,Lb una d,Lnecção ú,ni-ca; o.lí.ftgatL ã, batz de
maêóq.5 du Pa\tLCo_

Â PolÍtiea a aeguir na preparação do Encoorro é a que Íoi defiai
dâ pê1a círclr1ar dB Feverêiro,,RÍiroRcAR AS oRcÁNrZACõEs !À ctÂssE 0_

$Â{8râ".

O EÍcol1tro deve servir o reforço dês nossas posiçães dc !e1êgailos
Sjadicais e dr sUe ljgação às Inassas, e cjn aorno alele cEiar-se uo vi
Eoioso inovil:leDio pê1o cuitpri.Í€Irto dos objêctivos Íixados nêsta llatê-
riâ,

O lrêàalho de preparação do socoÍrtro âo que diz respêiro aos ac-
ti!istas Síndicais ileve, pêLo gesc aun/rico e po1ítico no cofljuâto
dos õrgãos de $assá6 e nae condições actuais (o Trabalho Sindicâ1 ê
4 chave dos rêstÀntes), tort}a-6ê nult mgtor Darâ o côí.irlntg e rara ê
sucês6o dô §!contro ê, !lesae sentido, se devetÍ empenhar todas as Or-
3aniaações Loeais e Sectores: iotensiricáfido a propagê$dâ ite deoúa -
cias polÍ:icas" êpÍesentan!io prôposras pâra os protrlêaas, ligsoalo â
pregaração d§ Eneontro ãs reuniões ale quêdros e de direcção locais.

n
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4 O novo desenvolvlrneÍrto darÉr frocções slndlcels
Iutâ. urrldl de . vltórla
e a eorlri('lldação de sóltdoer núcleos dirlgentes

Co o e!0btiães doÊ §indicá!os cê tipo novo, ae Fracçães sindtcais
deveo a I a !l-êj---l!-g lgg!-llÉ!, o seu raio de acçáoe tefoYçar-tê
côE rlovos e1eúêIttos - a1güÍrs deles são verdãaleiroB dirigeÀ!es da laas_

sa - qoe se vão afastando ou que de6acrêditaü dos Siodicatos rcviai.o

É necessário quê sejam eheoados aos pôscos de direcçio desr,aE

I'racções e que sejaro coofiedas responsabiliSades eog elernentos úais
activo§, Í!6is firloes ê represêntâtivos de uãr:ioç sec!ôrea das nrassês,

desde que aceiten os pti.ocÍpioe eLeoêntares dos sindieatos operários,

A garartia da direcção politica dâ moviÍuênto -
nine, "quanto oars ânpl.r for a crganização, tanto
nossa iÁf1uôrrcia sobre e1á" - oão reside rta supêI.i

Dâs na êxiBtêôcia e preparaçâo de uo pequano níe1ec
1'l âô r1o6 ê trs ina:

que 
' §!)i30 iliz Le_

oais arnpla serÍ a

oridadê nuBãricá,
, côEto o eârrafÂd ê

t'?a",La. gehdLtí)L a Axi..to dc fllvLrnenlr, Í.orLttd-Le neceÃôãrlía, r,c Cteca '
4LlL do ríLàtto, |otlríqrL sit aeda u íddde un níc.Leo de dínzcçàa tttÍtFaál:t'
de. L.tí pequeflo níneto 4e eL"!frenlat aeÍ.ívoá, tLes.aíd,J.5 â ual.l:a. do p:tín-
eLpoL teapan,s'tveL, e. cÂÁp,g\L,Ll,L a Li\&çAo eliLeit.q dQ.aAe &i,cl-e-o tíi-'.;. -

geLts co01 dÁ gJLdndeó a,ÁÁa.h quz p1'nÍ.íc/pen na aoviuev,ío't. (To$o rli ,

p a 81Dâ I/l)).

Es§ês pequenoâ e s6lidos núc1êos diriSentes qüê §ê torua cecessã

!i.o coístít1]ir e consoliíiat são sobretudo os Cotuitãs dd6 Erâcç;es abs

35 Si$dicâtos (dándo pârticular etenção aoe sindi-catos Operário6, i4ê

talítgi.cos, Electricisras, químicosl lextêis, Coastrução civil, Tê1e

foÍlietss, !erroviãrios ê GaÍâgêrl§), as Comj,ssões siDdicais de coüce-

tho, oa núc1eos sindícais cancelhios para os pritrcipais siIldieatos
da ãrea, que ileverão rerrt,ír co:r regularidade, discutiÍ os problÊ&as

e 41uta das lrassês, escudar os ensitlamentos do marxisnro-leninismo e

os docuneÍ!tos do PârÊido sobrê o§ SiÀdicaüos e intêrvír na futa dâ§
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5 Conú!:ataç.áo t:oleretlva e lrrúra r:conórnlca

§asEa macãria, há que desenvoüver ã<d,jos e6forços, taatê da pêr*
te da direcção do I,epariâme!rto co,no dâ par!e tlas organizações, para
srrpàrar atr"sos, venceÍ as hesitaçães e coapreeoaier a Íctiaa ligeçã.r
existeÍltê entte a direcção das 1utâs ecotrãmica â a co$qu!sta o§ ccús
ti tuição de Silrdi calos .

0 trab6lho â desenvolver, e sen deixar
vir erL rodas ás lui:as on.le tal nos seja pos

bâse êtã fiÍ!aI jo ano, parê o aprotundêmeÍr
toê, elevêção de !odo o FarEido ê preparaçã
los, €ievâção dê todo o Pa(!ido ê p."paraçã

sirvam a IuEa peIâ oÍganizaçãa sind
cs seguin!e6 sectorSs e cofltratos;

, TLP" CTT e FUNçÃO PÚBLTCA.

de üonre! posição ou inter
sivel, deveria !§r»al eo!!o
c dos nossos aoilhêci.&ên -
o de Êrêjêctos de cêÍt r:a-
o de projerlôs de co!tirâ-
ical autóaorua da c1as3ê o

{gl3-!i r$isgg, Ma!ê!ia1 ê

los que

tÉcÍRrco

Nâs actuais c,.rndições esse !rabalho poderã ter alê soaeça, pca en
cáb€çat CêdêInos EeiyiEdieâüivos ê deteaúirade eÍapresa qrE constiEuerr
ger.âlBeote urnâ rêsposta dos grabâihâdores à traição gene:âlizade iios
revisionistás aos Contxatos Colectivos. TambÉo nesEâ oatÉria, o im-
pottsôte sêÍã eÍlp'ênhar-se e criar ê propágãIldeat êxespl.og quê perBi
Eâm educar e arrastar todo o !ar:tido,

6 Ae elolçõeÉ. slndlcala

Atã final do auo poderão tealizar-se eleições nos segui§!es SiÊ-
dicatos:

TEXTEIS: Í!lareadas pâÍa 20 de Ostubro, Ãpresentâç
de Setêúbro. Blêmentos necessãrios - 31. s6cios do

das listâs ãtã ?9

S iedi cato 32,0C0.

IIiDUSTRIÀ É COMÍÂC10 FARITACEUTICOS: Poderão realizar-sê êntre S€ré$-
bro ê Dezênbro de 1978. 10.199 sócios.

T!1L: Sem data deíiDida,Iss a realLzar este âno,



l4

FUIíçÀ§ PÚBtICÀ: 55.100 s6clos. nleições earrê 18 de Dezeúbro ale 1978
ê 18 Aà Fevereiro de 1979.

ELECtrRIClSÍÀSI De acoÍdo co!0 os novos Estatutos, e5 eLeiçães ileve -
.ão reêlizât-se atá 2 Eesea depois alê serêr0 pubLicadês oficialúeotê.

HOTEIÀRIÀ: O ÍÍeÊdato terúiirê em NoveEbro, Podea realizar-se as elei-
ções tros 3 úeses seguiI}tes. 55.OOO sócios.

}.ÍAQUINISTAS DA CP: De Acordo com os Esrárutos
ções deverão rêal.izar-se aos prõximos .0êàes.

á publicados, as e 1eiJ

A preparagão destas cendialaturas, iendo el]r conta toalos os
mentos da experiência pâssada, constitüi uúa !arefa ala maior
tãneia para o rêÍorço da nossa autonomia, desaa6cara!âetrto dê
ca e da farsa da Ídemoctacia,r revisionista e prêpareção das
fotças para noves tarefas.

eú s 1aa
1íÂPOr -
porrti

7 As úarefas da pr"opaganda e agttação

to operãriot' - dizia I-enine - ,'equivale a um reforço da i.nf1uência da
ideologia burguesâ sobÍe os operãriost, (...). ,'êpênas â1guas irtelec
tuais (de bêixa cê!êgoria) peoeam que ,'para oB opeÍãrios!' bestâ fâ -
Lâr da vida na Íábrica e rêpêtir o que já se sabe hã úuito têrlpo,,
(quE rAzER? )

Deve combiaar-se a propagalda (que êxplique a
gÍIs e as relações dos acoÍtecineDtos sociais) coÍü
garre exemplos cothecidos dâs ÍDassas para thes dar
dêspertêr oeles o seú descoatentaúêoto ou apoio).

naturezâ, as cau -
ê agitâÇão (que e-
uma s6 ide ia

propâgaada e agitação
cuIíêÍrtoa distribuidos
xár quê caiau logo no

escrita coD a pÍo?agênda e

deveo ser discuticlos cos os

esqüecimento.

aoDagaída 1oca1,
agitação ora1, o6

oPêlatlos e íao

Deve-se con i uc ar a propagandâ centtal com a

do

dêi

Â aoBsâ prooaganda deve elevar a consciêaciê po1íti.ca dos operá-
rios ttludo o que sêja prostrat-sê pêÍaÀte o êspotrtêoeisro do üoviúeD
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À questão ceatrâ1, Eestê úomeato, e à qual deve ser dedicâdâ
ticula! ateução, resiale, no eÍ1Eaíto, na Àecessidaale de intensifí

pa!

8 Flnangas

No dooínio da po1Ítica ale funilos terão aIe sêÍ radicalmênte a1tê_
!adas as eoncepções êrradâs existeotês êm grandê parte alas Organiza-
çães do Pârtido acêrca desta patérie, € que sê carêcte!izêar por: it_
vocâr díficuldades ecoo6micas atas nassas, para oão pedi:r fuÍ!dos; nâo
se apoiam oas nassas para faze! a.propagenala que ã dístribuida; con
siderar que as _oassas oão s6 aão eetão iateressedae 

", r.""ber a prJ
pet4ltda, corno atê fariaú um favor e que por i6so não estariên alispos
ta§ a suportêr os seus cüst09. Tais potrtos de vistA deveí! sel coEba_
tidos cooo oportuDistas, liquidadores e teodêBte6 â ísotsr o pârtiêo
das oassas.

Ao contrãrio a posição correcta ã á de considerar que as mâssas
exigêu ser escla!ecidês e que a questão dos furldos É urna justa poli_
tica ê que a sua solução depeadê Íundâmentalmêatê, de duas coadiçães:
qüe a propaganda vá de encontro aos p!ob1ena9 das megse§, trate os
6e1rr probledas de uoa forrls sÉria e aão demagôgica e eeja cuidâdai
que â êtitude do partido nesta oatãria, seja fírue, coavictâ, de for
ua e insgirar coofiaoça e a côÍrvencer as Ííasses e vedcer oa poútos alê
vista de hesitação eattâsados que possaÍa êxistia êtrtre as oassas, e não
â deixã-1as hesitântes.

Sefi que cada organízação se corlpênêtre de que teú ile assêgürar o
pagam€nto ilâ rropagaúdã e cuBprit os objecti.vos que the são fixados_
- ê quê parg isso sã ten um caninho que ã apoiar-se nas Eassás _o de
seÁvo1víÍíeoto do pârtido ficarã couprometido e os plaoos ficarão 1e_
tra oort a,

É correcto e êducêEivo o método de
úAaaaÉ oa custos da propegaüda que the

dar a conhêcer e explicar
ã distribuÍdâ.
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I Preparer a re6lr()8ta

à aonferêncla da Inlbrslndlcal

Te1 coEo o congresso dos SiÍrdicatos o Íoí, a cotrierência de Si.nd-i

catos anunciada para Janeiro do pr6ximo ano coastitui trtna peça mais
do5 acotdos ertre os vários sectores da buaguê6ia na sua teartativa de

enteailiuento quanto idel.iÍoitação raútua e respeito dos seusnõtuod'di
reitost' ée saque do povor quanto ao ,eforço do !orniquete com que vi
6ao estr4ngulá! o ooviaento operátio revoluciooário.

Aô coosegrâr cooo êslluturas fuúdaEeÍ!!ais, na reêstruturação so-

cial-fascista dos SiDdícatos, aE estrututes intelmãdiêê dâs !edeÍa -
ções e IIoiães - est!utrss iatêilâmeDte desliBadas da6 Eêssaá - a CoÍr

ferêacia visa ecabsÍ de dirêito com âqui1o que ounca existiu de fac-
to mas apeüâs na aparância: os siadicâtos cooo anplaB organizaçãee de

fiassâs, a democracia sirdical como a baêe essenciel da uoiilêdê e a1!
te de ê1a6ses e a Íorça das nassas eomo o princípio futldaúeota1 da ].u

ta sindical, Em vêz di6so, prepara-se uma rede de câciquês profi6§ío
oais ber! pagos que se substituirão às oassas, que chsnatão a si a de

cisão e o ecordo con o cove!Do 4cêrcÂ cle !;dos os problêEês ila6 úâs-
sas coao oa ptátice têln econtecido, qoe actuarão coEo defeusoxes e po

lÍcias oficiaie do coverno junto dos operãrios.

À Cooferâocia coasagrarã dê dirêito, iavocaoôo os concertos rêac
cioaários do "possÍve1" e do "rea1ista", aquilo que eEã aqüí teD 6i-
do iÍíposto eE gtandê úedidâ oa prãlica ât"âvés de üi1 e un expediêo-
tes pára ludibriat as massas: a coúp1eta liquidação da contratação co

lectíva e â defesa do Estado burguês cooo o rrdêfeoso! do ben cooum"e

o "âtbitro inpatcial" Eos conflitos de classe.

A conferânciâ coüstituirã, oo câúpo siadical, â rêêfirnáção dopro
gr:ama d& 'rêLternetiva deoocrãtica!' do P"CÍP - o jursúeEto p€Íênte to
dâ a lrulguesiê de fidelidade a_ po1Ítica reaccioaãria da "paz socia1",
da 'rcoocertação social'r, das "bêtelhas da produção para a saída da
cti s etr ,
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A conferêncie, a pÍetexto dê aleeegogia têaccionã!i.â do 
"Parlidg!isi[o" ê "epoliticismo"sitrdicê1 e ed uome de "paz socia1", decrêta-

rá coao activiilade d€ "iÍrtêtêsse piblico" a colaboração cou os pa-

trães ua deaúocia e rultessão ilos collrirdi6tas e dos oPe!árioE de vefl-

gue!dê lras fábricês e a sua expulsão doô SiÀdícato6 social-fê3ci6 -

tasr-prioeípio ebertaf,ellte defendido há beo poucos di4s PoÍ un ceci-
que social_fascista dê üague ên ttibunal cono "razão suficiente Para

des p êdi r uú trebê1hador,r.

Nêste sêrrtiilo, a resposta dolcot"nistas e da cl a

u§la tal Cooferêncie passa Por: iDtenEificat a difuaão juoto'dos trâ-
baihadoree e en especial ilos operários, do Manifêsto siadicâ1 ê do

Êr:oBrêrda ?o1ítico alos siÍtdicatos"Lutâ-1rÉidade_vit6riaí; intensificar
ê propagafiiia 1ocal alê alenuaciê6 po1Ícicae das traiçõês revisi"onistas

'-. ilos 6eus coupronissos con a po1Ítica do eoveroo; reforçar a a9íta-

çào orai nâs Íábrícâs, a aossa ligação ãs oassae e aB nosaes posições

..§s Sêlegados Siíilicâis e Conissães Sindicai6i iotensificar a noesa

i-reparação política e ideolóBica; criaÍ âs coodiçães para ox8âaizar

auÍ:olrolÀaúeÍltê os Sindi catos Operãtios.

DEPÀR1ÀI'{ENTO SlNDICAL

DÀ oRcANÍzAçÃo RECIOXAL DE r-ÍsBoÀ


