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Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

A AFRESENIAÇ/\O

PCTP
DA L I5TÁ\ DÜS QUIMICOS/

LrvlA VITüRIA DA LlNf*A OPüFITUNISTA

Aos Secnetánios dos Comít6s do Pantido
:.

1. Nó, dia 14 de Feve::eino, o Paqtid_o t'foi Svis?d9"-gue.tillra.Çe |ar,{a&
iaT yma listà sindical'i ndicato dos
Quimicos_eT[õag .I,trorSui.e I]-has, atá ao dia 20 cle Fevenei
;;,iátà-ársem üanifesto à classe; sem qt álq,r.r- propaganda de-apolol
sem principios de acção e sem plrograma, gs nossas Organizaçóes Lo-
cais e as c6lulas de Éase nas Eàpresas'qulmicas tinharn 5 dias. parê

' estabelecén os niúttiô1os contact-os neces§ánios'e r"ecolhêr as'.assin4
tur-as indispensáveis' à .po.".ntação da Candidatgna Lüta-Unidade-Vf
t6nia aos 3b.000 ,trabalnàdones gúe desde Leir.ia ã Madeira integraã

: o Sindicato.
2. 0s QuÍmicos, são um secton do proletariado industnial modenno, avan
-".'çáaà'ã-_ão* rli.àu ioaáiç;.s de iuta, fonmam no Distrito de Lisboa urE.
" indúétnia divensificadár eu€ vai dás(e os petr6leos ãs ntar:ganinas,
' das tintas aos plásticoá, -dos óIeos àq bonrachas e, na qual sobres-

saiem g:randes fãnnicas cómo, a Soda P6v'oa, a Sacor, a SNS, a Robia1
lac, a-eetnoq"Í;i;;, a rrUAi a Pontugal e-Col6nias, a Dyrupr-a -CoI- pam, a lbenoi, a Adneta, a BIS, a Sonadelr os Nitratos (Quimigal) re
ainda todas as Moagens.
ConcluÍ-se pontantõr guê pelo menoE deveria ten mereeido da nossa
ü;i; -gíi interessá, 'mai's dedÍcação e mais nespeito os operánios e
as operarr.as da QuÍmica e das Moagens.
Todoã nos .lembr:amos das' pnolongadãs e dunas gneves da Soc. Naeional
de Sabões e da Soda Pávoà, dois marcos e dois exemplos da luta ope-
nár"ia depois do 25 de Novámbrora.luta contna o rggresso dos-Patrões
na Copam e na Iber"ol e a necente luta da Petnoquimj.car-tampem Pon
isso, devenia ten merecido da nossa parte uma firnie atitude de clas
sêr úma dinecção capaz e esclanecidal um trabalho comunista exigenr

, .I,ç;,ç*q-á_q,i-p",. n{tugq}àente se::á só isso,^3}:.em primgino }uga5.r. dese-
íàm= os trôáãís-e múIheres'ãa indüstnia química. 

_ .__:: ..,.3. Serã, eônnecto o que se passou? Cornesponde essa aetuação ã 1ín!1 sg
' dic'aI do ,Partidoi Esses m6tsdos r.efongam ou enfnaquecem o Pantido-?

Esta tãcticà"estr:eita '.s nossas ligaçoes com as massa.s, ou ao invás,
afasta-nôa .'3e1as? E que nazões eneontnaT pana explican aos quad:os
e'activistas sindicais? E pqrquê estas. eoisas acontecem?
Em Manço de 1977, ã saía -se uma du-
r.a lutá para que o Par"tido e a sua linha sindical apnoveitasse as
ãi.iça""'pào" "o Sindicato pana peyretran em p::ofundiãade e em exten-
são áum sãctor da classe onde o nosso tnabalho era inexistente na
maiorià das fáunicás da quÍmica e das moasens.
Aquilo que foi uma excelerite vit6ria da Ofãnsiva ã saÍda do Congnes
so não pode deixan de ser, passados dois anos, tambêm em prepallaçao

''de Congiesso, uma excelente-vít6nia, mas desta vez do opo:rtunismo,
da capitulação e dq.liquidação:0 gue foi uma coisa boa, ha doÍs a-
nose qu. coinespondia á situação, ã expeniância do Pantido e da sua
àctíyiàaAe sinaicaf , não pgq"- ser:vin-frãje,ein dia, ? á mesmoruma coi
sa mae uma dernotâ pana.^linh* que defánde que o II Congnesso preã



supõe e exige mudanças'u"*la*oações em todos os domÍnios da nossa
aetividade, ã* um'.dç,Çaipe pArê a linha sindieal do Partido e para a
sua ligaçãó efectivà à maàsa'dos químicos, 6 um factor de deãcr6a:--
to pa::ã. ós nogsos quad,lleg âctivist.is, á um atropelo aos cornectos má
toAàs ae tnabalho á dio".ição há muito definidoã'. fixados, á um prã
texto pana uma luta "u* 

pii.,cípios e que se desvia dos aspectos p;i"
cr-par-s, e uma falsificação groãse§-r*'d-o que deve ser a }uta eleitol
na1 e como deve ser. pnefanaáa, é en sumar uilê imposição da linha'' opontunista-contra-a-"$ir.rha sind"ieal do.. Paqtido.
A-Lista sindical dos'0uÍmicos de L977 está para a de 1.979. como.a.nan
teiga está para a margarina. ':

4'; Diz-se que quanto aos QuÍmicos houve rtuma situaqão criada".
a ánvo-

il:"6"àfiX3taánllií3ã1"4"*. roi pneparada j.unto da elasse e com quan-
tos dias ficàu a Lista das tndüstiias E1áctnicas?E ado Stall? E a da
Funqão PüOtica? E a dos Enfermeinos?
como se vêrnão se tnata de uma árvo:reristo 6, um-cêso isolaclorumaci
dente: uil atrasor urTr descuidor'rnas uma linha políticai ou como. s6
dí2, uma tísituaçãô" cniadart.
f máis.'Com. foí pneparadá e controlada a batalha da reestruturação
nos Bancánios e fêcnit6nios? E cuem viu o Relat6rio das Eleicões da

' Função Pública? E ponque estão e'scondidas 4s conclusões da iriportan
te üit6ria obtida ios -Estatutos dos Escnit6rios? E quem expliõou aõ
Pantido as causas e as razões da não apnesentação da Lista aos En
fenmeiros e, mais do que issor^que se di.sse i" T":sa6raos eleraentos
que nos apoiam e o que se vai fazer nos Hospitais? 'l
Trata-se, vê-se e pnova-se e ,g:g}ten
sêriamente aprender com as dennotas 

=

ação criada* mas de uma linha po-
}Ítica, de um eà-tilo, dumá táctica ó dum mátodo de direcção.
Há que escolhenl

5. Esta situa ão é um neflexo da situa ão das nos,sas frac oes sindi -
caas
8iiãT-6 o estado da Fnacção oos Químicos? Quem controfa e dirige as
Fnacções? Que posições tomou nestes dois anos? Que lutas dinigiu ou
inftúênciou? Qúe e-quantas reuniões fãz? Que e quantos quadno's fo::-
mou? Que ba1anços tàz e que relat6nios apresentóu? que áificuldades
e p:noblemas encont::ou na sua'edificação como forte fracção sindical?
E mais " poderá haver trabalho sindicãt sem Fnaceões estáüê'ts, càpa-s, eapa-E mais, poderá haver trabalho sindicãt sem Fnacgões es

^ 1 -'-- r- - : - -, -.- - -.^zes e -ligadas ãs,.massas'?pãã""a-ãi;;;;r-;;õ;;;;s ne a.iiv:aáde- sindicar'do PantidolI sê es-
tanãoseapo.ianems6IidasFnacçõesSindiãais?...'''
Pode:rá -a ,riàrra sináic"1 i"t" uniàaae úitá;ir'-ier:vi:r. cà operánio§,TX
nesponder' 'âÊ Buas exigências e sen ufia" alternativ'a 'ao':soci.11-f'asCi§
mo nos sindicatos sem'-'Fraccões Sindicais? ': ::: I'l
Podená avançar? para . "o.,"iituição' de Sindicatos Operánios e duma

9""I_"i1. Sindical sem pÕder'osas Fnacções Sindicais?
Aqur- fr-ca para alguãm-:responder."

6. A actual tista dos QuÍmicos ã uma, l-ista qug.poucos benefÍcios tnás
palra ês rtâssâs, não se apresentâ: coroo,.üma direcção caldeada por.mil
combates diáriosrsurge sepa::ada das:flãssês e da sua luta contnatual
não passa de uma lisia elãiçoeira e para caçar votos, e que por cen
to como menece vai ob'ter pouco apoio.



A actual Lista dos Químicos não se traduz em vantagens nem para o
Par:tidornem para as c6lulas de base, nem para os qúadnos e aãtivis-
tas dinectamente envolvidos, foi-lhes dadà unra imágem que não ãrnem
pode serr.-a do Pantido Comunista, mes a da precipitaçãorda ananquia,
da confusão e aa üttima hona. Esses quadros e activiãtaá ficarão de-
cr:entes da eapacidade, da justeza e da real ligação ãs massas da 1Í
nha sindical Luta Uniáade iitória;o mais certo"sãná que.a maior"lafra
Lista nunca se reunirá, nada ou pouco fará pelos operarr-os qu:.mr-cos
e que fique desligada da gnande maionia das empresas durante todo o
pl?oeesso eleitonal.

7, Igng,3:Tminar do_is_gpreços, uma conclusão e uma adventêncifu_
O-pFlmêlro- ápieÇõ va a DOS
QqIMICOS para thes manifestar. apoio e estima r eue tirem as conelu
sões justãs da actual situação ã se disponha* á l,rtu.r duro contna
os errlos e os desvios, Que a Campanha Eleitor:al sinva para mudan e
palra nos pnepararamos para dinigir a Indústr"ia QuÍmiãa.0 segundo apneço vai panà as Onganizações Locais que fizenam o mila
gne de a?tannanjar"rB Lista dos QuÍmicos. Compnovou-se uma vez maií
que o nosso Partido ã um gnande Partido, euê iode vencer i mültiplos
obstáeulos, que dispõe de ertergias e capacidaáes infindáveis para lu
tan e para vencer, u -r--- r--
Uma advertência para o Depantamento Sindical que examine e extnaia
conclusões justaã, e se clisponhá a cornigin o que es-
tá ennado e-a aprofundan os aspectos posi.iivos que 

"or,ãtituem 
ainda

o aspecto pnincipal do seu tr.abalho.
A coirclusãã aeriira da linha a seguin para preparan o II Cong::esso
Nacional do-Pantido, pode-se fazer o Ôonglêssó sem pnoduzin pnofun-
das alterações, sem mudanças, sem conrecções ou tnata-se dum mero
Congnesso, de deixar tudo como dantes.Uryo importante questãõ que se
salientou na prleparação da Lista dos Químicos, ã e1a a meu ver o cen
tno do debate e da luta entre as duas linhas 

"Não se sabe quem vai vencerl
Lisboa, 23 de Feveneino de 1979

Alberto


