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INTRODUÇÃO

No inÍcio do coÍ'rentê ano o Departanento Sindicalr êIaboÍ'ou ê distt'ibu-
iu un mapa contendo as eleicões prêvistas patla se realizarem no decorrer do
lc Trineàtê, bêm cono un coijuntà de informações necêssárias a têr' ern conta
para o nosso trabalho nesta materia.

Tendo cono obiectivo inicia! un processo de aLteração quanto ã linha se
guida e aos nátoaás de trabalho e no serrtido de r[uni!. ó pantlao dos elemen]
tos que pernitissem planear corrêc ta'nênte ê duma forma precisa o trabafhoro
docunento eti causa não foi, no enranto, aganrado com a firrneza necessãriao
cumprimento cabal das vastas e Desadas taÍ'efas que nos são impostas por tão
gnailde número de eleigões sindiàais neste perÍoáo de tempo.

Tal facto veio a conduzir-nos a uma situação gravosa-êrn 
- 
quê um leque

grande de tarêfas vão têr dê sêr cumpridas com muita urgência nun curto es-
paço dê tempo.

Para alãrn das eleições para o Sindicato dos Telefonistas cuja campanha
se encontra ên curso e-cujaà eleições se rêalizaÍn nos dias l+ e-]5 de i"eve-
reino, estão já marcadas ás Assembleias Elei-toriais do Sindicato dos Jo!,na -
listês para l de Março, dos Secletariados Regionais dos Têxteis,16 e 17 de
Março, do Sindicato dos QuÍmicos para 23 ê 2r+ de Março, do Sindicato dosho
fes6or'ês para 27 de Abri] e do Sindicato dos Bancãrios igualmente par.a 2? dê
Abril, para aIé:r do Sindicato da Construção C:vi1 cujo nandato da actual di
recção óhegou ao fim, podêndo as eteiçõeé ser_convocádas a qualquer monent-q
restando-nos depois 15 dias para a apresêntação da Iista.

.Perantê tal situação, podenos ã part ida -concluir que rrão tenos têmpo .aperdêr e que a não sêrem encâradas com ousadia, firmeza e dêterminaçáo asb
r.efas que se nos colocan, a não se verificar da partê de todo o Partido urn
enpênho ê uma mobilização grandes e se não for.en exelcidos qma dinecção e urn
controlo connectos e sistemáticos, o Par.tido pode neste perÍodo que se se-
gue sofrêr uma derrota Desada e de grandes consequências. As responsabilida
{9s ee}a situação criadà cabem ao DEpartamento Sindical q,.re não iomou as me:
qloas necêssaraas para rnpedlr taI sltuaçao.

En p1êna fase de prêparação do 1I Congrêsso Nacionat do Partido, éà sua
1uz ê tendo por base e manual da nossa actividadê ê Resolução do Mlenuo
do Co$itá Cê;tra1, eue devemos encarar todo o nosso trabalúo. As batalhas
que no donÍnio do trêbalho.sindical e no concreto das eleições sindicais va
rDôs travar, devem sêr encaradas como una coÍrponênte fundanental do novirnenl
to polÍtico de classê, de massas e de grande- envergadura que a preparação ô
CongresEo deve aer por al.terar e traneformar" aquilo que està nal no noa6o
Pantido ê dêsde logo no nosso trabalho sindical.

No Dnêsênte Plano. o DeDartanento vai aprofundar êsDêcificamênte as e-
leiçõê6-dos Quínicos,'Têxteis, Professores ã Con strução- Civil , chanando des
dê ja a atençao de todo o Partido para o conjunto das infornaçoes que vao
sêr' apr'êsentadas, para as orientações e objectivos que são tnaçados ê para
a imperiosa nêcessidade dê êIes sereÍ0 traduzidos ên plênos. concretos e prê-
cisos das onganizações do Partido, condição pana assêgurar que estas bata -
thas sê venham a saldar''Dôr vitórias no reforco e consolidacáo do Partido e
da sua ligação às nassas-, e na preparação vitóriosa do II Cóngresso Naeio -
na1.
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ELE]ÇÕES PAiA O SINDICATO DOS QUfMICOS

Este Sindicato que ten coÍlo designação exacta IrSindicato dos Trabal.ha-
dores dás fndústrids QuÍmicas do cenrro, SuI e Ilhns Adjêcentes e das Moa-
gens do.Centno e Sul'i, abrange a seguinte árêa teryitoriaL de acordo coÍnas
andustrlas que o compoem:

Indústrias Transfornadoras de Maténias Plásticas e Produtos Siroilanes
Distr.itos de Leiria, Lisboa, Évora, Castelo Branco ' PortaLe-

gre, Santar6m, Setúbal, Bêjà ê Faro.
Indústrj-as de Moagens, Massas ê SiÍnilares

II

Passados os doia anos do
Sindicato, vão ter L"rgar nos
corpos gerentes para o biénjo

Distritos de Leiria, Lisboa, Évo4a, Portalegrê, Santan6rn,
setúbat, Beja ê !aro.

Out!'as Indústr.:as QuÍnicas
Distritos dê Leiria, Lisboa, Santarám, Funchal, Angra

do Heroismo, Horta e Ponta DeLgada.

mandato da actual direccão revisionista do
próximos dias 23 e 24 dã Março as eleições dos
de 1979/1981.

Têndo concornido a este Sindicato pela prinêira vez nas eleições -de 20
de Março de L977 a nossa Linha Sindical ê o nosso Partido têm hoje já não
apenas como obiectivo aDresentar uma candidatura. mas outras e naiores res
Ponsabilidades que thê àdvên duna experiência êleitora1 passadai da necesl
àidade de nos cánstituinnos nuna veràadeira altêrnativa à actuai direccãoe
ã sua práti.ca de tnaições e sabotagêns constantês às lutas dos operár-iós ao
longo de todo o seu mandato e com destaquê êspecial para as lutas da Soda
P6vãa e a PetroquÍnica; do facto de tennios pa;ticipaào, apoiado, influen -
ciado ê de alguna forna dir.igido inpontantes lutas no sector, de terílos res
tas Lutas movido um intenso ãtaque à airecção do. Sindicato , -que a colocou-
decididamênte en causa e grangeou para nós o apoio dos operàrioE quinicos,
apoio que sõ não foi maior devido aos boiêotes que sabotanam o plano tnaça
do; da si,tuação de profundo isolanento e abandono ern que a direcção se en:
contr.ai todoa estes faetos fazen com que a nossa participação e a nossa caÍI
panha áão possam fican pela apresentação da lista'o.r pouêo-:nais.

Assim, considerando a actual e excel,ente situação em que para o no8go
trabalho, o 6ector se encontra, e verificando o conjunto dos probLemag que
a nivel interno devem ser resolvidos com esta canpanhai devenos pautax' a
nos6a actj-vidade pelos seguintes objêctivos e oriêntaçoes:

- Desenvolver um trabalho intenso e cuidado quanto ã formação da_Listg.,
que cuide de agrupar as várias for.ç:s deseo'ntenres e em oposrçao a
actuaL direccão. Lutar assin Dela aDresentacão de uma única candida-
tuna de oposígão à direcção e'fazer'deIa a êxpr:.ssão dêssa corente
de opinião.

- Criiar un anplo movinento no sector, que gênhe para a nossa candidatu
ra as massaê dos operários quÍmicos. Apresentaimo-nos cono a altennã
tiva para_os operáiios, pará o sucesso das suas lutas e pana a suã
organlzaqao sl-ncllcal.

- Travar un coÍnbatê intenso coDtra o rêvj-sionisno, falando ã inteligên
cia das nassas. Assentar o nosso ataque nos factos concretos do vasl
to leque de traições perFetradês conira os quÍmicos, realçando os e-
xemplos, experiências e liçoes que a êlassê cônhece e tirou já.
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- ResoLver no decurso desta campanha o probl"erna da direcção da fr"acção
sindical, pela êriação dun núcleo dirigente estáveI, dando-1he ulna
vida activa, alarElando-a ê reforçandô-a na direcção das 1utas"

- Lutêr por. or"ganizar o Partido nas pnincipais fábricas do sector.

O alcanear dêstês obiectivos passa inevitavelmen!e pelà nccessidade de
sêr criada úma tensão e ür.st.do'.du rnobilização no Pariido qJe agarre com
finneza as ta!'êfas, entre pelas fátricas, levánte nos operarlos qulmlcos a
sua revolta e crie urna correntê de opinião en apoio, defesa ê identidêde
com a candidatur.a de alternativa à aàtuaI direcião áo sindicato.

O êxitô desta bêtalha depende em prirneiro lugar da forna cono estê as-
sunto for encarado e tratado pêIas organizações do Partido, Pelo que as e-
Ieições prtesentês dêvêr0 ser afvo, êm cada 1ocal de Planos concretog e Plle-
cisós quã, têndo ên conta os objectivos e qs onientações do Departamento
Sindical, as apliquê criadoraÍnente a cada ár:ea do Partido.

Algunas indicações necessárias para a condnção da presente camPanha:

* Data linite Dana a êDresentacão das candidaturas - 20 de Feveneiro
(ou seja 30 àias antei das eléiÇôes).

* Númer.o de candidatos necessários -
4 - Mêaa da Assenbleia Gera]

1I - Direcção
L - Reprêsentante ã Conissão Eteitoral

* Nünero nínirno de subscritones dê candidatura - 200
n PodeÍn vota!' todos os sócios que tenham a idade rnÍnina de 18 anosres-

têjan ro pLeno gcz, do6 sêu6 direitos sindicais e tenham pago as suas
quàtas no! 3 meães anteriores ã data das eleições.

* Poden ser eleitos todos os s6cios que preencham os requisitos ante -
riornente citados.

* os cadernos eLeitoraiS terão de sêr afixados atá ao dia 20 de Fêve -
rêiro na Sêdê do sindicato e en todos os locais onde vai have! mesas
de voto,

* As reclamações dos cadernos terão que seu feitas nos 10 dia§ seguin-
tes a data da sua afixaçao.

vêJnos ter pois que resolver um cêrto númer:o de problerÍas em Pouco ten-
po, co,no seja ter todo o procêsso de candidatura Prônto no dia 18 de Feve-
neiro, nomeadanente as assinaturas, og candidatos e o programa elaborado ,
parta que no dia inediato sêjan ultimadôs os prêparativos, organizada, orde
nada e entrêgue a candidatura.

Para -isso e sen pnejuízo dum plano especÍfico para estas eleições, foi
tomada a medida inediata da saÍda dum l'{anifesro subscrito Pela Comissao Pr\)
motora da Candidatura, com o mÍnino dê 12 nomes que sirva Para lançar ã
ca$panha. A sua disü,ibuição processar:-se-á na 4-' fejra, dia 1l+ de Feverei
ro. iniciando-se con'iuntamente o Drocesso de recolha de assLnaturas cuias
foÍhas pr6prias, tal como atiás oi termos de aceitâção da candidatura se
encontram en distribuição,

No final do conjunto do Plano ê em anexo estão estipulados os objêcti
vo6 que cabe a cada- organização cunprir", quanto ao númeró de candidatos, ã
poiantes e subscÍ'itor"ês da 1ista.

Dêve ser prestada grande atenção às questôes da sindicalização e regu-
larização inediata da éituação doi nossos candidatos e aPoiantes.



-l+-

r11

ELEICÕES PARA OS SECRETARIADOS REGÍONAIS DO SINDICATO DOS TÊXTEIS

Sênsivêlrnentê 5 meses após as eleigões Para os corpos gerentes do Sin-
dicato vão ter Lugar os actôs eleitorais Para os Secrêtariados Regionais
dos Têxteis.

Marcadas nurna rerrnião da dir:ecção já r'ealizada êm 15 de Dezembror.Por-
tanto quase há dois neses, as dataé de-16 ê 17 de Mat'Qo Para as referidas
eteiçóás, as ,nesnas não fáram ainda ofiõTã1rnêifê-ãããÇõãadas . sendo oE Se -
cr.etániaáos Regionais un assunto que a direcção revisionista e oPortunista
do Sindicato procu!.a passa! despercebido antê os operarÍos, como tonna de
procurar rnantãr o sêu- controlo à o pr"osseguimento ãa sua po1Ítica, prepara
-se neste nonento para s6 convocar as eleições no linite dos Pnazos estiPu
lados e sen g|andes alardeÉ.

A1iás, argurnentando falta de condieões para garantiri o füncionanento
normal e reguiar dos Sêcretaniados negÍonaiã do õacém e de Portalegre,a di
recção do Sindicato dos Tâxteis prepara-se para não realizar estaa duas e-
leiqões. Prêcisamente onde duna forraa rnais êIara o seu de§aascaramento e
isoiàmànto 

"aá ", ia.to, cono o denonstram por um lado as votações de há 5

meses atrás para os corpos gerentes, e, Bor outro, as.recentês lutas- cotrl
destaque parà o processô da cambournac, é, pois, Precisamente no cacqtt e
en Por'-.-ta1ãgre quã a d1rêcção resolve não prómover eleições.

Assira, e segundo oB planos da direcção do sindicato, aPenaa 6e reali -
zariam etéições para os Secretariados Regionais de Moscavidê,.Alnada, Ban-
reiro e Torres Novas, nos dlas 16 e 17 de Março ê para um Pêrlodo de J

anos.

Ouanto ao Secretariado de l'toscavide, tem por ânbito territoriaL a zona
Postal de t isuõã-E--ToffiT-ã--õãEõ-nuivo), rodo o concelho de Loures ,
estendendo-se ainda à zona dê Vila Franca de Xira at6 Alenquêr inclusive.

De acordo com os Estatutos dô Sindicato 06 Seêretariados são compostos
pon 5 nenbros eleito§, decor,rendo todo o procesêo da sua eleição nos lÍles -
mos noldes que para os col.pos gêrentes dô Sindicato.

Nesta peÍ,spêctiva, e a não se venificaren alterações quanto ã data ma!
cada, temos que i

* As eleicões Dodem ser convocadas com um mês-de antecedência, o que
terá po:itantã que acontecer at6 ã pr6xima 6É feira, dia 16 dê Feve -
neir"o.

que se! êntreguês atá 20 dias antes daE eLei -
de Fêvereiro.

* As êandidaturas terão
gões, ou sêja atê 23

Ê os proponentes à apresentação da candidatut'a terão dê sen no rnÍnüno
200.

* os cadernos eleitorai€ serão expostos atá 30 dias antes do
toral (isto ã, atÉ 13 de Fevereiro) ' na sede e Delegação do
tô.

acto e1ei.
Sindicatr

* As reclarnagões deverão ier lugat' nos 15 dias seguintês à afixação dos
cadernos.

A nossa cqBpanha para os Secretêriados Rêgionais dêve têr en conta a

"*."-i.riã "iiA"ii ã-"'ii"go apoio que alcançáãos nas úrtiroas ê1êiqões Para
os conDos senêntes do Sindicato. ster-se ao programa justo qLre êntao apre-
sentámôs ã'classe, assêntar na iua aplicação concreta aos Problenas locais
e ter. por objecrivôs pr,]Íticos os seguinres:
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- Consolidar o trabalho realizado e os sucessos obtidos nas últirnas e-
1eições, ligando-no6 mais intinê$ente aos operários e aos sêus Pro -
bIeías e aunentando o número de votos significativamente.

- Alarear o nosso aooio entre as massas atnav6s de uma caínpanha distin
ta nãs fábricas e-pela conquistê e reforço doê Sêcretariados Para o
apoio às lutas Jocàis dos óperários.

- Apresentar listao fortês, unindo elenêntos novos e activos que tentBE
dãspontado fruto do nosóo trabalho e criar uma dinâ:nica, uma mobili
,açào " r^" capacidadê de tlabatho caPazes de assegurar um cumprimen
to vitoÍ'ioso das tar?efas da campanha.

- Alcançar 350 ê 250 subscritor"es das candidatu?as respêctivaaênte pa-
ra os 

- secretariados de Moscavide e Cac6n.

- Eazê! intensas camPanha6 de pl'opaganda e agitação nas fábnicas" cor-
rectamentê planeadaS, prePaLadas e dirigidas'

- consolidarl, alargando a fPacção sindical e aunentar por vias destas
campanhas áluitoi-i" a sua cápacidadê de dirêcçãor oPerando uma tÍ'arE
formação que estabeleça una-cômPfeta e Perteita identidade con os Prc
blemas do sector ê de cada area.

NÀ DroDaEanda - e no caso concrcto do Secretariado do Cacánr, devê(los Pro
ceder a'unà ã.núttéia po1Ítica dos reais motÍvos que -Lcvam a direcçao 

- 
d-o

Sindicato a não pretei-rder fazer e).eições para êsse Secretêriado que àLiás
prêtênde extinguir.

Combater os falsos argunentos de que "ten estado fechado", I'não ten con
dições", 'rnâo funciona, etc, apontando aos oPêràrios quem sao,os.responEa-
veis oel.a »analisia do Secretariado e que agora o prêtenden llquaoan oe vez'
e que'nós quer"mos, estamor en condiçõás e vamos pô-l-o em funciolanento pg
ra apoiar as lutas duras que os oPeràrios das fabricas da area têm vrnoo a
travar.

Denunciar a nanobra e moEtrar' aos trabalhadones Po! meio duna Propagan
da intênsa, ctara e obiectiva q]le o cncerramenEo do Secrêtariado Pela-di.-
recção do Sindicaro. se deve às grandes lutas que a classe operaraa têxtLr
ãá à"u" ao sãc".i""i"ao ào cacám-travou . que for'çavan, à medida guê avan-
cavar e se dessnvolviam" a oue o Secretariado revisionista se dêsnaEcaras-
áe atravás das traiqões que-a sua polÍ,tica impôs.

A opção pon encerrar o Sêcreta!'iado
de contr"ôIo ã dê influência ness. área,
ram colocadoE pefa6 Íflassas, e constituiu
a süa total dêrÍ'ocada.

dêvê-se antes de nais a una Perd.r
à situação de isolamento em quê fo

u.na medidã de recurso Para evatar

Assin. a nossa camDanha quantô ao Cac6m' têndo os objectivos polÍticos
iá atrás áefinidos. teí aciná de tudo que caracterizaÍ'-se pela criaçao dum
i'ovj-rnento entre cs'openáriosr que imponha as eleições Para o Secretariador
passando inclusive eêse novimento por um controlo permanênte coÍn a.necessa
iia aeopqâo de medidas práticas ql..rà fon""^ a sua rãabertura e funcionamen-
to, par.-ticularnente con^a nomeaçáo duma equiPa para êste trabalho qyê deve
paésãn u êxigir a abertuna imedíata e regúIar e a desenvolver trabalho a
partar de La.

A fi.m de entrêga?mos os processos destas duas candidaturas no dj-a 22

dê Fevereiro, apreãenta-se nãcessário cumprir o presente planoi
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et6 aÉ feira .11ã I .l dê i êvêrê1Ytô

elabot'ação dos Manifêstos
constituição das Comi ssões
fêstôs.

do Cacárn e Moscavidê.
Promotor.as para assinar'ern os llani-

Na I+3 feir.a dia 14 dê Fêvêreiro

distribuição dos Man ifêstos
distribuição dum comunicado da fracção sindical
de 15 de Fevereino, ligando-a aos problêÍDas nais
sêcton e em palticular aos despedimentos.

Atá 39 fêira dia 20 de Fevet,eiro

- recolher as aEsinaturas dos subscritores das candidatur'as de
acordo com os objectivôs definidos

- cotnplêtar as ]istas de candidatos
- ter conpletos os Progrianas para ôs Secr'etariados, ,nobi1j.zando

para essa tarêfa quadros locais e ouvindo as nassas
- completa!' toda a lecolha de elementos pax\a o p!,ocesso dê can-

didatuna.

At6 5ê feira, dia 22 de fevereiro

- organizar todo o processo das candidaturlas
- ulti-nar todos os prepalativos para a sua entrêga.

Na 5ê fêira

ELEI

sobre a grêve
candentes do

dia 22 de Eever.eit o

- entregar os êandidatos,

En anexo ao Plano sóbãçêfuos objectivos dê subsclitorês, candidatos
e apoiantes da candidatura que a cada organização cabe garantir na presetr
te campanha.

IV

ôES PARA o srNDÍcATo Dos pRoFESsoREs DA GMNDE LrsBoA

1. A S1TUAÇÃO

Na sequência da denissão de 15 ÍÂenbros da actual direcção pertencen -
tea a.grupo3 neo-rêvis ionistas que cumpriran o seu pape1, a direccão.con-
voca par.a 2 7 de AbriJ (dois meses an tês do têrmo do mandatô;Fê_LIqúlECE
ãrêiiõãs .-
--IIl"a" 

antes dê mais compreender que eeta depuxação no seio da dit"ec
qão do'SindiÇato resulta do aÀravanentd das condiàões-da luta de classes-
ê da neeessidade que os revislonistas têrn de refonçar as suas posições pa
ra fazer face a esse agravanênto criando as condiqões organizativas, taI
como aponta a Conferência da Organização da Intersindical, quê thês Permi
tan exêrcen um nais aDêr.tado doninio e r0ais eficaz sabotaSêm dêS luEas do6
tnabalhadores. oaÍ quà vão pondo à margem esses apêndices-que cunpniram já
o sêu papeI, e à medida que-não oferecám totais eárantias de não provo-
carem âeâeniendinento s iritennos pre;uá-iciais à nãcessária coesão daã d-i -
reêÇõês revisionistas.
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A nossa oarticipacão nestas eleições será feita pela 3ê vez, facto

que coloca algun6 problenas e responsaDall(laoes seraas.

Nas Dr,imeiÍ'as êleicõês oue concorremos Q5/3/'76) obtivenos 500 votosi
nu" ..g.,ird"" O/617'7\ Éajxánios para 2.Io votôs. Em cada uÍna dêssas eleições
não só-nào se tomaran as nedidai adequadas Para que a organização do sec-
tôr, e a sua dinecção saÍssem naie refo!'çadas r -o que passava Por assegurar
a continuidade do trabalho - como, pelo contrário, se permitiu que efas
dessen lugar a novas crises quê, no essencial, mantivêram ou agravaran a
sítuação dê crj-se e de liquidação do sector.

As eleições, que sâo uma ôportunidade excelente para 9-33IgPgS9I19]@
forqas e seu alargamento, por falta de mêdidas adequadas qde penmatalm con
@ e garantir a conÍinuidade do tnabalho correm
assiÍn o risco de se:r eicanadas"con apreensão e vai dar-se força ã linha da
capitulação e do oportunisno que quêr fazer crer quê os Problemas nao Po-
dem ser resolvidos ê quê, no campo sindical, nós naô estanos en condl-çoeÊ
de aunentar o nosso apoio e as nossas votaÇoes. PosiÇao que cono e evl'deÂ
te. aa recentes eleicàes Dana o Sindicato-das Indísirias Eláctricas e ã
caípanha dos Escritóiio;, cono já antês as eleições da Função Pública cla
ramentê dêsmascarara-rr.

É claro que a principal responsabilicade por tais situações caben a u
rna linha ernáda ouê aindá pêÍ'siste no nosso trabalho sindical e quê esta
agôrê novanente à vista nestas eleiqões, que é a de não tratar da Prepara
ção com bastante antecedência da noãsa participação nas batalhas eleito --
iais, tran s formando-as ern sirnples assinàn ae pônio, até que um dia a 916-pria possibilidade de asÊinar o ponto seja liquidada. Essa particiPaçao dê
af ogad i1ho. 6_ainda a situação com quê êstanos rnais una vêz confrontados
nestas e-LelQoês.

A lista te:rá de ser
Ínos 15 dias! sêndo quê
to!'.

entregLre
a últirna

Marco -
ã Térias

o que significa que te-
de carnaval negte sec-

0 númeno de candidatos necessários é ae so, sendo que se desconhece ,
a.Eituação de-una-boa partê dê1es por não se ter nantido qualquer tiPo de
ligação com eles desde as últinas eleições.

Não podem ser nenosprezados os efêitos pol-Íticos que têrn, trrêsno ao nÍ
ve1 das irossas forças, ürna baixa de votação - risco que não.Podenos cor -
rer ao participarnàs peta sêgunda ou teréeira vez nas eleições, salvc.na-
tunalmentê os casos quê essa baixa de votação-á explicáve1 pôr se verifi-
carem condições potÍiicas particulares, coáo é, por' êxempIo, o passar-se
de una listà de áliança ao nível dos partidos para uma simples lista de
Partidô.

Outra quêstão: o Prognana - assunto que não tem nerecido a atenção,dg
vida, de s i gnada.'nent e neste sec tor. 0s interêsse6 dos Professores e aqullo
que pode pérmitir agrupar à nossa volta uma centa canada deste sêcton da
inteiectuãtidade nãó sà limita apenas à fornulacão de urn conjunto de rei-
vindicações económicas, que têm ãernpre importânõia, mas que sobrêtudo nêa
te caso, não são tudo neÍII o fundanental-. os Professorês querem saber se
n6s têmos ou não um PrograÍna para o ensino, se êsse Programa e um ProBra-
na que sê dernarca claraiente áo prograrna dos revisionistas ê da burguesia
no seu conjunto, gê ele connesponde aôs problêrras do povq a que o ensino.
deve atênder e ligan-se, se traduz o§ sentiÍnentos denocraticos e Patrlota
côs da naioria dos Professores contra o ensino reaccionário burguês ao
serviço dos interesses dos imperialistas-e social-imperialistas-e pala df
vulga(ão da sua cultura pôdre, de opressão do povo e dê rflarginalizaçao doE
noasos valorês nacionais, democràticos e progziessi6tas.

at6 1de
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No que respeita ã situação sindical ng sect?n, uÍna percentag:^-:l1t^:

da dc Protessorês nao se enãõiTiíãm--õõããiÇõêE-êã vorar ou Pon se têrdes
sindícalizado ou por te! quotas de largos meses eÍn atraso, o quê Igvou.a
ãil:â;ã;-;;;;";;"í;-."";'"ã;;;;; ;-^;ãiã" dã ;perdoar" as quotás at6 outu

2, OS OBJÊCTIVOS POLÍTICOS

bro ná nrira dê escamotêar o seu isolanento.

Ta1 situação resulta da po1ítica seguida Pelê direcção ot,l?:-":"?1-
vêr nenhum doã problemas com que ôs Professores se defrontam (como ê an-
seguiranqa no emprego que anuairnente se rePete e o núrner'o crescentê, dos
seí co1ócação) ã aã os ter Procurado entreter drlrante êstês anos con sa-
mulactos de lutas, u.rq,.rrnto'ãÀ !orr.o.o" ian fazêndo apliear as §uas nedl
àã"1-À-ãr"ã.ããà-i;.i;ü:a;; poo í""o, mais dos p::ofessónes no decurôo des

tes dois anos.

Por outro lado á nuito prováveI que a UGT e as forças que a apoia:r e-s

têjam enpenhadas na cniação-de um novo Sindicato, mais do que concorrer a

."i"" "iãiea"" - o q,l. .,ó" pode pernitir un,ir numa única lista un sector
à;;;;.ãii;ã-ã;t."ntàni. cÀm'u. r.iout direcção e que está disPo6to a atrria
una fista democrática de alternativa à actual direcçao'

Einalmente. á un facto que o núnrero de forçês de que disPomos nestê.
sector é grandé, que esses Carnaradas no geral gozar de simPatra e prêstl 

'
iiá junto"dos Prof"ssor"es e que isso nos Pernitê, se tràba1ha!'aoe a se -
iio á tonLanao em conta as lições do passado, náo sô assegul.ar a_apresen-
t-.ão ae uma cendidatura demócnática-que grangeie um grande aPoio entre
os Professores, como criarmos excelentes condiçóes,internas Para a reso-
i""àá ã"" probíenas .onr qu". or:ganização do Pár:tido se defronta e que d€

"ã'ãá""iitii" urna vit6riá do movlnentc-de preparação do 1r congresso'

a) Assentar a nossa participação e a nossa êampanha na apre6entaçao e

defesa de um Drograna " .,*o boiÍti"u para o ensino que se deflarque.dos,
progr"rm" e aà pórlti<a do rãvisionisrno ê dos programas reaccronarros oa

itrrãu"si., " q,-rã ,rá d" "n.o.,i"o-uo, 
sentimentoã dámccrátjcos,e 9:"9::."-::i

iis-àu e"ána.'naioria dos professores, contêmPrando iguarmentc as reavl'n-
dicaçõei econ6micas e sociais dos professores'
b) Fazer da comPôsição da lista a exPressão de uma unidade de for'ças ao

,,ir.i-ã"" *-"".'" "oi o obiectivo funàarnental de se opôl e aér uma alter-
nativa ã direcção da Intersindical.
c) Intênsificar o combate e desnascananento do neo-revisionisrno ' denunci

;á"-; 
-;;;-i;iã;" 

i" 
-;;; p"ofu"uo""" e no conjunto do rltovinento sindi'cal'

con vista ã sua totaL Liquidagão.
d) Rêagrupar as nossês forQas, t-êndo em conta que o avango q" l"::?,1"1:

balho e-a resotução da crisã polÍt-ica con que a Ôr'ganizaçao do Pantrdo no

sector se defronia passa sobràtudo pelo alángarnentó e pelo recrutamento de

novas Íorças.
e) Reorganizar o secto!' do Partido

ção estáve1,
f) ALalgan o nôsso apôio e âumêntar

palla os professores e criar uma dirêc

o núnero de votos.
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3 " AS TAREIAS

a) feitura de um ManifêÊto atá 39 feira, dia 13,.subscrito por um certo nú
mcro de pessoas, com as linhas gerais e fundamentais do Progra&a, que perrnT
ta servir de base ê.r conracto dà un número de apoiantês, atã 69 Eeira, pelõ
menos igual ao núnero de candidatos necessários-.
b) Constituição inediata de urn núc1eo mínino (3 canaradas) que possan dedi

ca!,-sê exclusivamente ãs tarêfas dâ Canpaoha.
c) or'ganizar a r.ecolha de todos os e1êmêntos necessáíios à formaçãq da 1is

ta e ràcolha das respectivas assinaturas atá dia 23 de Fevereiro,-63 Feiral
d)
e)

Prêparar o progrêma até 25 de fevereir.o,
Solicitar a côlabonaqão da IEM-L nêste tÍ'abalho,

f) O Sector dêvêrá elaborar at6 ã data de entnega da lista ê subnetêr ã
apreciação do DepartaÍnento un plano pornenorizadó sobrê as tarefas ê objec-
tjvos pêra a_canpanha-de propaganda, tendo-em conta os objectivos traçados,
a partacipaçao que irà ser pedida ás organizações dc Partido, e assegurando
a execução do programa, cariaz ê autocolante, - aIém de um conunicado õom oe
nornes da 1ista, imediatarnente após a entrega da mesma,

g) Deveráo ser nomeados desde Logo camaradas responsáveis ou equipas para
Lárefas especÍficas, designadamenie: contactos; rãcenseanenro e'deiegadãsà
nesas de voto; propaganda e relaçõês com a Irnprensa; finanças, Devê-se apfi
car o princÍpio-de- oiganizar e nánter ocupadaã e ligadas tádas as forças-eã
vários-nÍveià das taráfas, desde talefas àe airecçãã a simples tarefaÃ de
execuçao l-ocal-.

v

ELÉIQOES PARA O SINDICAIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE LISBOA

No Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Distrito de Lis -
boa, ô nandato de 3 anos da actual dir.ecção révisi.onista terrninou êm 12 de
Fêver"eiro de 19?9 pelo que as pr6xirnas eleições par.ê os corpos gêr'entes vão
nealizar-se entr.ê aquela data e o dia 12 de Maio , (visto os eBtatutos dosin
dicato esripularen que as mesmas têrão lugar nos '3 mesês seguintes ao tennõ
do mandato).

Neste Sindicato, ônde a combativa classe opêrária da ConstruÇeo Civil
viu traídas e conduiidas a derrotas por acção àa direcção nevisiónisra do
Sindicato todas as suas 1utas, o nosso Partido ten estê ano a possibilidadê
de se apresêntar pell pr-Lmeira vez às eleições.

0. Partido
nas vatof.aas
estatutos êrn

desenvoLveu já u:na certa actividade ê conhêceu algunas peque-
no Sector, ên particular com a aprêsêntação de un projecto de

.A campanha dê grande envêrgaduréi conr
l-eições exige una atênção granáe de todo
so e criteraoso de todas as tarefas e em
apresentaeão desra candidaLura não é de
cidida.

quê êstamos confrontados nestas e-
o Partido e un planea-rnento rigoro
cada organização, pois assegurar ã

forna alguma uma tarefa fãciI e de-

Inporta assiÍ1, e antes de mais, tona, em consideração os seguintes de-
dos:

* Ãrea do Sindicato. Di6trito de Lisboa

* Nímero de Sácios. Cerca de 70.000

* Data das últiítas Eieiçõê§. 12 de Fevereiro de 1976
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Convocação das Eleições. Ccm l+5 dias de antecedência.

Apresentação das Cindideturds.
o que s].gn]'tacd que, dêpois de
mente, teremos apenas 15 dia6

Os Candidatos necessários. 4 -
17'
3-
1-

At6 30 dias entes da data das Eleiçõeq
marcadas, e dever'ão sê-Lo muj-to breve-

para apresêntar fista.
Mesa de Assenbleia Geral
Direcção
Conselhô fiscal
Reprêsentante à cornissão fiscalizadora
daê Eteições.

* Os Subscritores da Candidatura, 5% do núBer"o total de sócios inscni -tos do Sindicato. (cêr'ca de 3.500 assinaturls)
* 0s Cadennos Eleitorais. Terão de ser afixadoS atá 30 dias antes da da

E-"ã-E1eatoe6, naTãde e Delegaç ões do sindicato,
As neclarnaÇões dos cadêrnôs terão de ppacessêr-se durante os 10

diaE sequintês -ã sua afixrção.
* QgggSode votan? . Todos os sócios que à daLa da realizaçío d.1s elei-

çõãs--ÍénEã-ã-Tcia<ie mÍnirua de 16 anos , este j -rm n : pleno gozo dos seus
direitos sindicais ê tênham pago <-1s suas quátas noÀ dois neses ante -
1.1011ês.

* Quem pode ser Can4ldato? . Os s6cios naiores de L6 ano6, que estejan
nã]Íãno gõ-zilos seus dinei tos sindicais e ha jâm pago es suas qu:ias
nos 6 nesês anteriores ã dat: das eleiqões.

A firn de-que esta batalha possa ser ccrnectamente dini.gida e consi.deran
alo quê-cabe as organizações do Partido, un fundamental e decisivo papeL neãta materia, o Departanento Sindical considerã. impêrioso que cada concêIhõ
nomeie un guadro para o cunprinento das tanefas lue se cóIocam exclusivamente quanto a Construção Civi1, podendo desenpênhar esse papê1 o responqír.reI
do trabalho s i.ndical.

PLANO PARA A 11 FÂSE DA CA}.-IPANIIA

Para dêspoletar a canDanha foram já tomadas alqumas medidas, quê devê -
rão ser discütidas nas organizaqões aó Partido ê aã quais deveÍn'sár tornadas
en conta no estabelecimento dos seus planos própnios.

- SaÍda de un Cartaz (25x 35cT) pala lançanênto da cêmpanha, atá ao dia
19 de Feverê iro.

- SaÍda de um yanifesto aÊsinado por urna Comissão Prornotora da Candida-
tura de unidade contra a actual_àinecção subscrita por: un cer:to núrne-
no de trabalhadores - dia 20 dê Fevêreir.o.

- Pnopor 
-a _ 

pêaIização de algumas ?eportagens e saÍda de alguns artigos
ou noticias no orgao Central. do Partido sobpe o Sêctor c na6 suasnais
importantes eÍnpresaa e sigÍlificativas 1utas.

- Inician e desenvolven a campanha de assinaturas, utilizando correcta-
nente a propaganda, estabelecer os contectos quanto ao6 candidato6 e
procurar conhêcêr, e identificanno-nos com os Drobl.emas do Sector. A
canpanha dê as6inatu!'as ten de ser controlada- diariêmen,tê ê adoptad s
as nedidas adequadas aos problêiras que vão sungindo.
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- Deflnidas como palavras de ordem da caÍnpanha as seguinte§i

* PELO CONTRATO COLECT]VO I

* CONTRA OS DESPEDIMENTOS Ê O DESEMPREGO:

* PELO AUMENTO GÊRAL DE SAT,ÁRIOS:

* PELA SEMANA DAS 40 HORASI

Ii POR UMA LÍSTA DE UNIDADE CONTRA A ÀCTUAL DIRECQÃOI

'! LUTA - UNÍDADE - VITÕRIA.

No decorrert da -campanha e en especial na fase actuafr devenos têr sem--
pre presente que s6 sebá possÍvel fãzer dela un êxito se consêguirmos -criJr
un noviinênto e Lr]na correnle de opinião nÔ sêctor que levante aos operêrlos
os seus sêntjmentos revolucionários contra a actuil direcção ê no êssenciaf
contra a sua prática consubstanciada na não resolução de um único dos Pro.-
blemas da classe. lnvocar nesle trabilho junto des-mass:s o passsdo e a his
t6ria das lutas da classe operária da Construçã: Civil e ê caPacjdade nai§
dô que uma vcz demonstradl para resolver os seus prõprios Problemas e a ne-
."siid.d" ,le ela se pôr ,gor.. novamente de pá na luta Delo contrato colecri
vo, tambám e contra à actual djrêcção.

o ataque à direcção a que devenos Proceder na nossa propaganda ê agita-
qãô junto da classe ten que assentar nêstes asPêctos concretos e êSpecarr -
óos áos problenas sucessivanente adiados ê Dlrnca Í'esolvidos Por aguêIâr que
não erc vãrbal.ismos abêtnactôs que não vão ganhar as nassas para nosrneÍn cr1
ar o Ínovimento necessár:io .

As organizaçõês do Partido deverão no sêu trabalho Proceder a una colâ-
recta e cíiteriósa utili.zação da propaganda enitj-da centralmente, e c?roling
-Ia con a plopaganda 1oca1-que aeve ãei feita duna forma intensa, valiada e

concreta, ãonienplando toda e quê1que, luta que se trave ou venha a reben -
tar durante este procêsso, tte"t. o* naquela àpresa ou a níve1 ge'al" do Sec
tor. devendl a direccão da camDanha emDenhar-se em acompanhêr c apresentar
aos'operários ,r*. "uid. par. .êsas 1utás - o que exigj-rá um contdcto direc-
to coÍl os operarl-os.

Perder neste nomento uma oportunidade que seja de tonarmos posição, por
simples quê êIa sêja, sohre tuào o que sê p.s". to S"ctor á oPtar PêIa via
da tiquidação da c,lmpanha e dos nossos objectivos politicos.

Devenos fazer um intenso ê vasto trabalho junto dâs massas' rltilizat' a
prôpaganda central e proceder ã elaboração de comunicacos, jornais Frurais
à tàri"t"s ass-inadss por Comissôes de ADóio do respcctivo local ã candid3tu
ra de'unid rde contra à aciTif-?@,ian-do de imediato início ã carrpanhã
Não penden un nonento e uÍia oportunidade para desenvolver todos os contac -
tos ãon vista ao cumprimento ãos objectivos de candidatos, subscritores ê
apoiantes, objectivos esses conatantes do quadro ên_anêxo. -Em cada - emPresa
trata-se de encontrar r.m apoio e un contacto ou conrissóes de apoiorunica for-
na de nultipLicarnos as noãsas forças apoiando-rcs nas massas e dê cumprir -
nos os ôbjectivo6 fixêdog,

Nos contactos com os operár"iog ter êm conta que o nosso conheciÍoento do
Sector 6 restrito e necessita urgentêmente de ser alargado. Utilizar o in -
quÁnito, auscultar as lnassas e aprendê!' com elas. 56 póderenos eLabora!. um
programa que ccnrenha c cc nterqp as pnincrp,ris necessi,lades e reivindicd-
cões da classe operária da ConÉtrucão Civil se êIe for rêsultado dun conhe-
óirnento e dun dornínio êfectivo da õituaqão do Sector. Esses conhecimentos e
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infonnações devenr servir à elaboração de um Droqrana quê agarre correctamen
te as ráivindicações imediatas e pÀtÍticas aà sãcton.

Deven pois sen tidas en grande conta estas or:ienteções para o trabalho
que o Partido vai dêsenvolver no contacto com os oper'àrios.

- fgualnente á precioso qualquer apôio que ã nossa pnopaganda, ã nossa po
litica, ã nossa Linha SindicaL ou ao nosso Par"tido seja êxpresso e nanifes-
tado" Não devenos êncanar de ânino leve as concordâncías nãnifestadas aolDs
so conunicado, a sinpatia nevelada pe1a6 nossas palavras de orden, etc. Pe--
1o contrário, deve,r ler anotedas.le -Lmedirro pel. crmarada que estabelece
o contêcto ai infonnacõcs DcssÍveis sobre o eiemento en causa. ELe é um fu-
tur. contlctô, urra 1i-ação que tenos para a propegenda e no desenvol-vinentc
dô trabalho talvez un futuro candidato da nossa lista ê memb!"o do Pârtido.

Sc seluirrnos estê cafrinho, poderenos Àlcança! una vitóriê nêsta imPor -
tantê batalha e atingir os seÍuintes objectivos pc1íticos de PantidoI

* Reorganizar o sector da construção civil.
, Constituir a firacção sindical, cniandô uma dir"ecção estáveI e com

funciônanentô regular:.
* Levan ao II conqresso acional do Partidc una deLegação eleita do

sectôÍ,.
* Radicar: o Partiílo naÊ principais ernpresas do sector.
* EstabeleceÍ' nelas uma rede do Luta Popular.
* constituir cá1u1as or-l núcreos de sinlatizantes do Partido nalgumas

das orincipais empresas.

No decort'er da caa0panha dev4m diÚirnente e Â partitr dê agora ser e§_
tabel-eci'los côntactos reoufJres cntrê cs orIanizeções c o Dep:lrt.lmento , trdls
rnítindo 1s informaqões obtida-, os drdos conscluidos e todos os elementos
que possibilitêr un c^ntrrlo correcto e o exercicio dumr justa e odequada
direcção so5re 1 bàtafha, bem cono Drestando todo o .rpoio nê discussfo e rc
soluçao dos Dro5lcnns suscitldos.

As Sedês dô Partido dêvêni eontribulr para criar e6te movinento de raobi-
lização de todos os qutrdrôs Dara esta batalh.f que devê saldar-se Pôr uma der
rota para os revisj.onigtas nô seu lra ior isolamento junto dos operários ê
nurn reforço do no6so Pf,rtido.

VI

, CONSIDERACõES GERAIS

1. Devendo o Dêpartancntô Sindical as6ur\ir, como the compcte, a respon-
sabilidade pelas coirsequâncias 'lr situeçio dificil crjada ao-Partido prra a
obtencãô dos nossos ôbjectivos, corq os atraÊos que mais utna vez se verifi -
can, dificuld.ldes que só cort un grande esforço^dê todc o Partido Podem ser
vencida6, tÍ,êta_serno êntanto, nestas circunstancias, e para alem da6 rnedi-
das a adoptar para acabar de vez corn tais sobresseltos e riscos, trata_6e&
segui:: o àxenpio da luta travada con âxito pelos canaradas êlectricistas con
tra os res-los Dontos dc vj.sra drimpotência'e da capitulaçâo quc, a prctex:
t^ do qu^ nãô se 'ez, não quêren deàidir-se tamb6n à .o*ui.". ^rsÁas êIeições
provaln oue po.lerjlos e dêvends infligin sucessivas derrotas-ã linha que bolco
ta e sabota a aplicação da polÍtica sindical do Fártido,;
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2. Ao nÍve1 dê êada organizaqão deverá ser discutido o presente PIa
no e rieve sêr norneadô un rEsponsável por ca.l1 uma destas cairpanhas, cu!
ja activídaÍlê riever.ia ser eôordenada pelo responsáve1 do trabalho sindi
ca1 euê deve infor:mar. diar.ianente o Dêpar,tanento da situação,

3. Serão constituÍdos núcleos pernanentes de 3 a 5 cama:radas cuja ü
nica tarefa será a dinecçãô centra: -aã- cadi u-uma destas caalpanhas.

-l+. Desde o primeiro moncr')to 5 e aprendcndo con.s erros passados) dc
vera ser minucÍo.1mênte J,rêpar"rdd e raseg.urad.t 1 nôssr preiençf corn cle
lêgados ên todas as mesa6 rle voto.

5, 0 êxito dâs canpanhas depende de não per<ler de vista em nomento
nenhun os Êeus objêctivôs e da luta que deve ser tnavada para garantir,
nos prazos esta5ãIãõiãóÇ todos os objectivos e tarefas.

6. 0 necenseanento dog que nos aDoi3r4 e o r.ecrutamento de novas for
ças para b-P.aTt r-ãõããã tárefac fundanentais de-T&iõã-õs--ããmaradas eÍn c;
da una das camDanhas e em cada contacto que estabeleçarn

?. 4s co'nitás das fracções e as respectivas Listas deverão tomar e'r
suas mãos, seguindo e aproiundando o exãmp1o dos caneradas eLectricis-
tas, a batalha pela edificação da Sêdê da Linha Sindical, assegurando
aÍ a De dãlse em a tornar
digna das nassas ê inpôndo àÍ os princÍpios'da àisciplina proletária.

8. Cada secretánio da fnacção ou, na suê faIta, o secretá!"io do sec
tor, têrá de infornar senarralménte o Depar"taEentô Sindical, por: r:e1ató=
rio Bucinto, do g!.au de cunprinento das tayefas e problernas sungidos.

No final de ca.nDanha a direccão da fraccão ou o seu secretárioou, a dirrqqg[6 .]o sectàr deverão elãborar un rãIatór'io circunstanciado
(descriroinação dos votôs por !!iêsa e por f.istaêlhe-êãE-onde tivemos e
não tivernos dê1egadôs, descrin-inaçãc do resultado das campanhas de fun-
dos, êtc; e nosoectivó balanço poÍÍtico dê camDanhê fêito-pe1a organizts
çãoí. rsie relai6rio dev.ná ier"apresentado noi 10 dias quê 6e seguen ao
têrno da canDanha,

9. o Departamento Sindlcal faná o balanço geral para todo o Partido
no f inal de cada rnês, in.lependenteÍnêntê-ã-EãIãços ãspecÍf icos -sobredêtertninadas canpanhas que se Í,evistaÍll de naior signifiêâdo Politico pa
ra o Partido.

10. Deverá sêr dada ulra grande atenção por: todos os canaradas à ques
tão das finanÇas. designadaÍltente: recolha de fundos junto das massas
cêntralizaçáo ê riqoroso controle de todas as rêceitas e despesaa.

lL. Tomando cono arma a luta êntrê as duas linhas e coÍnô orientação
o If Côngressô do Per,tido, o É= êüíoTieETivô s e a IÍnha definida p.':ra a
sua preDarÀÇão, a linha do Par.tido vai sair vitor.iosa da luta quê .- sê
trava târnb6m no que respeita ao futurc do nosso trabalho sindical.
Lisboa, 13 de Fevereiro de 1979

Dêpartaúentô Íl ind ical
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