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r. O EXERCÍCIO DA DIRECCÃO UNTFICADA

A !.esotucão das insuficiências, dos pontos fracos e das coÍI-
tradieões .ót q... o nosso trabalho sindical se defronta, assin
cono as vi tór.iás que êstamos em condiçóes de obter' passaír ne -
cessarianente por -una justa aplicação e um correcto exercicioda
Dirêccão Unificada.

^x; Eoi precisarênte isào que veio denonstrar a vitória ob tida
ôalto à lista dos Texteiá, vit6ria que se devêu à conjugaçãoê
ásfor:cos e à mobiLizacão dó Partido e ã luta t'r'avada Pera apli-
"".ão'da Direccão uniÍicada contra a linhê oportunista da buro-
cràcia, do activisrlo e do esponta:reÍsmo que pôs êm risco a can-
didatura.

A imposição da lista dos Têxteis foi urna vitória de todo o
Par,tido e da linha da edificação êontra a linha da liquidação e
da capitulação.

Ao contr'ário. os insucegsos. os fracassos, o apat'êcinento de
co"iruáiqõ"" e ás dennotas estáo relacionadas con a não-aplicg-

r ção ou a aplicação insuficiente ou erradê do metodo da D1recçao
Lunificada.

Nas eleicões da fndústria e Cornércio Ear:macêuticos, para a-
lén dos ernós conetidos quanto ã não plaoificeção a-tenPo .das
tanefas e falta de finneza e controle na sua execuçao, Êêgu1u -
-se o mátodo erriado de privilegial os contactoa individuais con
os responsavers ! ern vez das !'êúiões conirntas de balanço, oEde
a luta se t?avasse e o Partido se unisse para conbater os pon -
tos de vista errados e supêrar as dificuldades neais na bàse do
*t;":"Ti::lro 

0."r. 1i§ta foi una dêrrota que t,ouxe pre-
iuízos oara- o Pártido e Que se deveu ã linha que substima o Pa-
õel dirisente do Partido ê que não adoptando I'conrectas ne'lidàs
à-ãu.iiáã. po1íticas", n" p"áti"a .e opôs aos princÍpios da-que
'ra Direcção' Unificada deve- irnpulsionar a luta entre as dual li.-
nhas na basê dos planos e dos objectivos fixados:i e deve "us-
TiEüir una iudiciôsa divi.são de trabalho : conti'inanda can a -
certo a Fãê!-orr:-iEãTTIãàãê-EãTvidua 1 com a direcção colectiva".

A contradição principal a resolver, no que resPeita.ao Trabg
lho Sindical" reside na ausência de una correcta e In tarna rera-
ção e coordeÁação de esforços entre o centro e a periferia, en
tÍ'ê o Departamênto e as ofganazaçoes atraves dos resPonsavelS -D

cais.
sen resolven essa cootradiqão - atravás da aplicação da Di -

recção Unificada - á 3usto dizen-sê que nenhun outno probLerna e
resolvera.

O aspecto principal da qontra{ição, reside oeste ÍnoÍ0ento, no
Depantairento,-urna vêz que é tambénr-dele que estã dêPendente a
coir"ct. aplicação da Úirecção Unificada.

É por isso, intêiramente justo concluin cue !SirL+!B - Êq

r.+-H" ffi:€:' "' i 
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É pela rectificação de6§es erlros, qlrê a luta entrlê as duas
linhas deve ser traúada^ nr base dos Dlanos e dos obiectivos fi
xado6r do controle mútuó e aa crÍtica^q da auto-cnítica. como -
ô,iz o'29 Plano Regional, essa luta será duna, mas ten de ser
vencida.

' Tarüérn no que diz respeito ao forjar dum novo continof*t( de
quadros e especialistas locais, se ten rêveIêclo a existencia de
duas linhas e se ter,á de travan urna intensê 1uta.

Uma pequena parite tem sido regular na participação nos
tr'ôs .

Outla parte, ten vindo a faltar nas últinas neuniões:
local da Anadora, Benfica, Graça e Sacavárn.

- U,!a eutra paite não participou nen no II Encontrlo, nem nas 2

úitimas rewri6es realizadaÊ: Conitá Local do Beato, P6voê, Sta
Iria e Carnaxide.

As eonsequências desta situação manifestan-se por exenplo rEs
recentes eleicões dos Texteis: os dois cornités ]ocais onde se
situam as naióres fábricas de texteis da Região (Póvoa e Benfi-
ca) não se nobilizaÍ'an nen lutaran pon cumprir os seu6 objecti
vos.

A luta a h"avar deverá perrnitir que a palte !'egular se conso
lide, e que, na base dê lu:a íaeol6gica, ê parte frregular altã
rê a sua atitude ê os restantes resolvan os problêmas devendo
entretanto os secnetários assuroir as respons-al:ilidades dessasà
nefas. Darê oue a unidade do Partido e-a nossa capacidade der ií
te:veícão na luta sincical, cono urr bloco, al,n".,i.. r

Pana isso deve contribuir a realizacão com êxito destes En-
cont:?os e a discussão e tomada de posicão acerca das suas con -
clusões em todas as organizações Iôcaié.

No quê respeita ao papel do Responsáve1 pê1o Trabalho Sin-
dicaL, nas condições actúais, ele teir urn papel insubstituível e
chave e deve assunir sobre si a responsabilidade de assegurar a
cllreceao, organlzacao e execucao de muitas tarefas e de travar
í
co que e o de transforn i o trabaLho SindicaL num probLema de lo
do o Partido.

2. A SEDE DA LINHA SINDICAL

A Abertura da Sede da Linha Sindical- LUTA-UNIDADE-VITõRIA fri
uma decisão da II Reunião Plenária do Conitã Regional.

-. A inpor"tância e o aLcance destê medida, que só por si signi-fica unã tomada dê posição face ã s i tuaçáo 'pres enie do Movimento Sindical e ao caninho a cegr.rir, fazia prever que em torno dã
1a se vÍnia a travar uma dura luta entre à tinna -da Edificação-
e a linha da capitulação e da tiquidação,

A Campanha qe Agosto que deveriâ cukninar coln a abértura da
Sede, sofreu vários ataques tanto do exterior como do inteDi.or.

Encon

Conitó
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06 ataque6 da linha que no intex'ior do Partido se opõe ã edi.-
ficaqão dá Sede tiveran sobretudo corno alvo a via pana a abelltu-
ra da Sedê, não nobillzando os quadros ou atacando de todas as
fo!.oas o PÍano e as orientações 

-dêfinidas 
' que se revelat'am ser

inteilamente ju6tas,
A pninci.pal responsabilidade por eEses ataques que tân vindo

a adiãr sucãssivarnônte a aberturà da sede, siiua,:-áe ao nÍve1 da
direcção, nurna linha liberaI, bur:ocrática, de caBitulação e de
liouiáacão oue se ten traduzido na recusa sistenática a traba -
már soB p1àos, na não mobilização dos quadt"os, ên demiti!-§e
das tarefàs polÍticas de direcçãó, no r.enosprezo da
discussão da po1ítica com os quf,dros, no cornpleto abandono das
orientações dêfinidas, na revogação dos objectivos traçados, na
ausência de enÍusiasmo pelo curnprimento das tar"efas.

Essà linha opõe-se à ábertura da Sede porque se opõe ao que a
sede sigdifica:'a luta pela defesa da autãnoniia da orgaaização à
classe ópenária contra qualquer ripo de oportuni sÍdo. Contra essa
Linha ,.eã tentvíndo a travar uma Luta que não ten encontrado no
interíor da Conissão un apoio sêguro - o que levou a que a aber'-
tura da Sede, ultimanente marcada pana o dia 8 de outubro,nao so
tenha voltadó a 6er" inpedida, cono'ainda o Partido não tenha vin
do á sêr informado rêgularnentê da situaçao.

No que reapeitâ ã participação das organizações e dos quadlra
na Canpanha dãs obnas, roar ifesiaran-s e abertanente duas linhas:a
da edificação e a do abandono.

Deve se!, real,cado o exenplo positivo dos coni.tás locais de 
-carcêvêLos, A1cânta;3" Graca, 'Quelüz e ainda as fracçães oa lunçao

Púbtj.ca e do Comércio, pelo nÍveI de participação que rêvelaram,
de acotdo coÍn 06 objecti.vos definidos.

Quanto à Canpanha dos 100 contos, tên-se revelado alguns Pon-
tos de vista errados e oportunistas, noneadamente no que se Í'efe
!ê a esconder a CarÂpanha dos quadros ' e a pr"etender que os qua -
drios terian dê optar entne a Canpanha e o paganênto regulau das
quotas.

Este Donto de vista á ernado: prirneiro, porque assênta no Pr'üi-
cÍpio dê que a classe operãria não tem q,-re suPontar e apoiar as
suas orgalizações de classe e as suas ]utasi ên segundo lugálPc
que a néalidaáe prova que as onganizações ê os quadros que curn -
pniram oe seus objectivos da Campênha, fonam tahbêm riegulares no
pagamento das quoias e nalguna casos, abrinam-se persPectiuas Pa
na o alargamento das contt,ibuições regulares (em anexo, o quadro
da situação actual da Canpêrlha),

são de sal,ientar os exemplos e o bom espírito revêlado pe -
las fraccões dos Ferroviárioê e Escrit6rios que, tendo ultraPas-
sado o séu objectivo, tên vindo a entregar diariamente novas con
tnibuições.

A canpanha pelo cumprimento dos objectivos fixados, deve pros
seguin e alargan-se a aderente§ e êlenentos das maEsas que aPol-
an a nossa linha sindical.

A edificacão da Sede á um Dnoblema de todô o Partido. A Sêde
6 urn instrurnÉnto fundamental 

-para o futuno da nossa Linha Sindi-
cal, pana,o refor.ço das fracções sildicais, um meio palla o alar



-+..

gamento da ba6ê de nasaas do Partido. À Sedê tem de tornar'-§erp
ãJpáuo aa nàssa t intra Sindical e das l-utas da classe openáúia
e do povo.

A abentura e a edificação da Sede é un problema da luta ên -
tre as duas linhês.

3. ELEIÇOES SINDICAI S

rndústy,ia e Comár'cio Farimacêutico -
ffi? de setembro. concorreu u-

roa lista única-social-fascísta, O facto de ên pouco mais de 3 dias,
ternos recolhido lr?3 assinatur:as, prova quê era possivel recolhereÍI
-se as 500 necessárias.

A não panticipação desta lista constj.tui una deryota PaÍ'a o
Partido e pa:oã a linia-sindical. A priacipal rêsponsabifidade resi-
aà no oepai.tamento e na linha que süusti.á o papã1 da direcção, ta1
como foi caracterizada.

A eor:recção destes êrro§ vai ser: objecto de uma intensa luta.
Mas êssa luta tem de ser travada porqr.re assirn o qxige a Edificação
do Partido, e passa pela correcta apticação do mátodo da Direcçéo
Uáificada, na base de planos e objectivos cla!'o§ ê traçados a teílpo.

TUL -
ÃE- eleições realizaran-se no dia 3 de Outubro. concorreran 3

listasr P"C"P, t Ute-ul'ttOeOe-vITORiA e P Sr.
Do§ 4957 inscnitos, votanam 1s40 (3?,1*). A lista A (sociál-

-rascisiaj teve 13áó votoá; a lista B ( LUTA:UNTDADE-VrTÓRrA) 92 v9
tos (53) e a lista C, 352 votos.

A canpanha e ô trabaLho desenvolvido pelas eá1u1as do UETRo
e da CARRÍS foran, no essencia! positivos.

Um conjunto de novas forças foi agruPado. 0 Partido reforçou
-se e a influência da nossa linha sindical alargou-se' A pgrcenta -
gêm da votaqão devê 6er considerada Positiva. e o elevado nümero de
abstencões óonstitui un neflexo do isôlanento dos sindicatos revi -
sionisias. 0u n6s ga-nhamos, pêlo nosso trabalho, o apoio e a confí-
ênca dessa massa, ãr, ela conãtituirá uma presa iáci]-de novas ten -
dêricias oportunistas no Movimento Sindical.

Foi tanbárn , justatnedida dq constituir un secretariado da
lista, fornado por cámaradas das cá1u1as e elementos das nassas quê
faziam parte da lis ta.

Devem ser apontadas cono er:.os de direcção da canPanha:

- A e1áboracão dê Lrm Dlano cue não assenta numa fundamenta -
ção poIÍtica clara] sem oojeàtivos 

-po1Íticos pr6prios definidos e
ávanôados - o que apenas sêrve a linha que se opõe à autonomia da
ctasJe ope:.áriá e qüe pretende puxar: o Éartido iara tras.

- 0 não se têr asBegurado um adêquado método de controlo e
balanço.
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- Una propagênda pouco t§seda e de perepectivas largas i
- O não se ter travado a luta par:a una correcta e jugiciosa

utÍlização das forçasr no sentido_do apoio-que as organizaçóes rejs
tontes alevem Drestar as orqan]zaçoes firts lracas: no caso, o aporo
do METRO ã CnÀn rS.

As ê1êiqões criaram condições Pat a a constituição e conso-
tidaqão de un iúcleo dirigente aá tracção, cono para o-alargalrento
do P rtido, para a disputa da direcção da Luta dos trêba].hadores
destas enpresas em toúo de un caderno reivindicativo, Para a elei
ção de novos delegadôs sindicais ê edificação da nossa organizaçãõ
no Secton dos Transportes.

TEXfEIS
ffioee er 20 de Outubro. Lxistem apenas 2 listas: a lista

LUTA-UNIDADÉ- VITÕRIA ê uma lista de unidade- de todo o campo do re-
visionisrno, do neo-revis ion i6mo e outÍ'os opottunistas.

Isso constitui una vitór,ia e cria boas condições para que ô
nossa lista venha a dirigir a unidade do campo demoerático.

A vit6ria da iraposição da lista dos lexteis,foi:.una vit6ria
de todo o Partido.

Foi decisiva para esta vitó-ria a :reunião {e balanço rea}iza
da dois dias êntes côn os responsáveis dos ctrnitás lccais.

Alguns conj.tá§ :Locais enpenhararl-se e obtivcrarn vitór:ias.lhra
parte manieve-se desligada da càpanna, sendo de salientêr o caso
ào Conité Local da P6vãa e de aen'fica <iue perderan uma excelente o
pôrtuni-dade de faze!' um trabalho en plofundidade nas duas rEaiqnes
iáb".."" texteis da Região (Eurofil ã sirnões). Há que :rectifican e
sa atitude na eontinuação da caÍlpanha.

Esta car,panha deverá ser agarrada coroo uma pode!,osa batalha
de classe por u:la intensa caropanhá de propaganda e organização das
nassas:

- nas pr:incipais fábnicas e nas fábricas erÀ lutai
- pela unidade de todas as forças êm torno da lista B, con-

tra a lista de unidade do opontrmismoi
- pela denüncia e r-esistência às rnedidas da burguesia para

a crise do sector:
- pela denúncia e rêsponsabi li zaaão do rcvisionis!0o e do o-

iortunisno na aplicàção de taii medidas;
'' pelo estímulo da iniciativa locaL no canpo da ProPaganda;
- pela constituição de núcleos dirigentes, implantação da

no8êa lLnha sj.ndical e alargaÍnenlo do Parltjdo, dando ateo
ção ao apr:oveitanento das condições pax'a desenvolve!' a oi
galização das nullleres no sectori

Dever:á sen eLaborado un plano polÍtico e de propaganda pa!'a
a campanha, tendo êrn conta o apoio de todo o Partido.
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4.

rec,cao

FRACÇO§S SINDICAIS

As fracções s indicais
Unificada.

Cono ,iustanente conclui o Relatório do Cor0itã

são o seguado pofo fundamental da Di-

Regionat, um
dos nossos póntos fracos essenciais á a não consol-ida ão e es tabi-
dade de un bon número de fr.accóes sindicãiãl

Nesta naté!,ia, ten-se assistido a una paralisação e nesmo
recuo, pondo err risco 06 objectivos do Plano Àrual.

A alteração desta situaÇão e o curnprinento do eSsencial dos
objectivos do PLano .4nua1 passa por:
1. Rêalizar atá final de outubro o Í Encontro de Secretánio dos 35

Sindicâtos.
2. Nomear r,esponsáveis, ou pôr en funcionanento até fin;f do ano

com reunroes ournzenê1s ':s núcIeos diriacntes das sesuintes -
fracções : l'terálúrgicos, Elocrricistas, QuÍnrcos, Texieis, Bancá
rios, Tclefônistai, Função Púb1ica, SNfCT, Eerroviários, tscri:
toi.ios, Comercioj TUL, Construçao Civil e Hocelaria.

3. Ediricar os núcleos na baie do exercÍcio da direccão en tofiro
das tarefas da luta econónica e eleiçôes e na pariicj-pação em
assembleias e plenários e pel.a consoiidação id*o16gicà ria base
do estudo e das Escolas de Quadr.os Sindicais do Partido,

4. Àssegunar a divulgaqão de pelo menos un conunicadô menaal por
cJdê un dcsses nücl .os dirigentes das fracções.

5. Realizar. no final dê Ncvembrô una reunião de balanco com a apre
sentação de relatórios escritos, na base do controio mútuo. - -

6. Luta? por curnprin os ôbjectivos dos p1ênôs aruais, no que res -peita aos delegados sindicais, ,ccpsülidêndo os existentes.

co].íTRA?AeÃo CoLECTTVA E LUrA DAS r.ÍÀSSAS

Os problerras da Contratacão Colectiva e dôs Cadernos Reivin
dicativos nas empr"sas, tendo cóno centro a luta económica das ma]
sas, não têm merccido do Dep.rrtamento a atenção qu? the deve sêr -
dedicada e a nossa intêrvenqãô ten sido praticanente inexistente;ts
so deve-se a uÍna linha do afastatrênto da luta das nas6as.

Um conjunto dê lutas por Conttatos Colectivos e Cade!"nos Aei
vindicativos rebentan por tôdo o lado e sobre êfas e na disputa pã
la sua direcção, devia-e deve ser CiÊeâvolvido o ürabalho'de eàifÍcaçao das fraeqões sindicais.

- A intêrvenção nas lutas, com abjectivos e pr"opostas pr6pnit
os, ê a forma de preparar a.nossa participação_nac .leições sindi-
cais e de reforçar a nossa influência e dirãcçãc sobre as massas.

A tat"efa que se nos coloca. no sent-ido de recEificar o des-vic lacc à luta das rnassas, passê pela discussão dds lutas ao nÍvel
do Departanento das principais grevcs ê :-utas sindicais e defini-
ção de orientações qúe perrnitarn ãe organizações e ãs fracções sin-
d1cêis ter uma posÍçao autônoroa nas lutas sectoriais ê de ernpresa.



ANEXO 1

A) ORGANIZAqÔTS QUE ATING]RÀM O OBJECTIVO

ORGANIZAÇÃO OEJ, TOTÀL: ENTREGUE

Escri.tórios 3000$00 q100s00

Eerroviãrios 30ú0$00 3200$00

t un. Pub 1.1êos 7000$00 70s0$00

Tetêfônis tas 3500$00 350d$00

C. L. i'lontelavar 750$00 850$ 00

B) ORGANIZAÇÕES QUÊ CUIIPRIRAM PARTE DO OBJECTIVO

ORGANIZAÇÃO OB. TÔ1AL

CL Graca 1500$ 00 1100$ 00

CL Algueir. 2000$00 1050$00

CL Moscav. 5000$00 1600$00
CL Carcav 2000$ 00 1000$00

Tác. Desen. 2000$00 1000$00

Sêquros 1s00$00 7 50$ 00

OTCT 1500$ 00 6 50$ 00

Copár:ci o 2000$00 900$00

CL 0di.v. 1000$ 0 0 400$00

Profes. 2 500$o0l r000$00

Ban cári os ss00$00 2050$c0

C) ORGANIZAQOES QUE NÃO ENTREGAMM QUALQUER CONTRIBÚIçÃO

C.LOCAL ALVERCA C.LOCAL P6VOA HOTELARII1

c.LoCAL AM DoM C.LoCAL STA IRIA lr,l. P. DESPACHANTES

C.LOCÂL BEATO C.LOCAL V,|RANCA A,M.M.A.PESCA

C. LOCÂL CÀRNAXIDE PREVIDÊNCIA SAÚDE

C. LOCAL CASCAIS SNTCT GARAGENS

ORGá.NIZAÇÃO OB. TOTAL ENTRÊGUE

CL Cacán 1500$00 ^ 4s0$00

CL Ouê1u z 2000$00 600$00

CL A Pina 3000$ 00 850$00

CL Alcânt. 3ú00$00 650$00

cL Sacavem 2 500 $ 00 500$00

C. Camoon. 2000$00 350$00

CL oêiras 2000$00 350$00

CL ilênfica 2000$00 150$00

CL Alhand. 1500$00 r00$00

h sindical 2 500$00 2000$00


