
I
Goncelho de
V.F.&Xlrr

mtr úr7,

IioLAt E ESCOtRAAnn
o tIYISrOiltSMO '
T }IOIILIZAT A CtA§87

üErn sEn A DnEstr0
ltt LUtÂ ms EipnE8rs

ilrEfIEilÍ!ililr0r§
COilSOLIDAN, O PARTIDO

FtrT}'



APLÍCAR AO COI,ICELI]O DE VÍLA FRANCA ,DE XIRÂ A RESOLUÇÃO

Êú i,+ PONTOS SOBRE O TRABALHO DO P131]!!,,X§-EI3RESA§- INTERVENCIONADAS .

- 1. 0 Coaité dê Co[ce1ho ilê vila lrsnce de xira estudou' analizou e

a.l"Iào-u-iipo.tântê Resoluçio elt 14 Pontos saÍda do r co1êctivo dâs

Eúr,!êsas Iotàrvencioaaalas, á aiscutiu a sua aplicação âo coocelho''-a-iá"ii"" defi!}ida "o ri pr.""i do conit6 càntrai, coosisteote en di
riBir ê uoifica! as rutas .;;;ã;i"; e populatê6, s6 poderã ser âp1icâ-
ila no coíce1ho comêçanalo poi-.oo"""ttti iotç"" nt luta da§ Iíte'vêncio
nãaã", "o"tot 

de vángoaráa ao novimento opárário, ou6aado se! a direc
;;;-ã;";;-i;i" e nediãnte . ,rri"'çao da Ràso1ução às condiçõea do con

celho.

sER A DlRÊCÇÃo
DÂS DO CONCELHO

DAS 7 EMPRESAS TNTERVENCTONÀDAS OU JÁ qESTNTERVENCTONA

l"útlin- ci'ôiãfariô É uurn A cLASSE oPERÁRIA.

- 2. o §êctor ilâ6 ÉrBp!êsas Inte!vêaciorêdas é o sector de Poíta do

"ooii"oto 
àperátio ' oor isso, do desfecho desta 1utê depende'- êm.pá:f::

e ofensiva Dolítica ds clesse operãria e do Partido' o coocerho dê vlra
Pr*nca, seítlo uo concelho oierário, tenr una inportâacia gtande na direg
çà;-ã;;"; ii"""i"u, üêsse sêítitlo, o futuro da ofeÍrsivê do concelho' de

oeráe da forma como o nossô ?ârtido actuâr aestê sêctor, e Pa6f9 Po:
i"oir, " êÊcortaçar o tevisionisrno, unir e lnobilizar a cIa§§e' dlrrgrr
41ut6 ilás 8rnDÍe3â6 Intervencionadá5, obter vit6rias e levaÍ p Ptoletê
riaào ã o nossô Partiilo a exeicer a hegenooia â ELC.'qgs j11!?l!3!o-t9J
!,ara veace! e c!ise do sigtêma caoitali6ta.
ffi S-;;;" ;ã a'"'ríí; i".i;-i ;-" aa a á-âã- b is i r i t o, 7 d e 1 â § I ab or ara no

so concelto, coBcêntranilo cerca de 6.ooo trahalhadotê§: MEÍALURGIAS

-rr{reNro rlívsqca). '{EvrL (v:;.x't! coNslRucÃo crvrl - coNSlRÜçõE§
ricÀi (,u,'irnce), róEsA (põvoÀ), rErrrL-runorrL (PovoA); ÀLr!íENTÀREs
- EcRIi (cAsTANrlsrne); tseqol,/coPAz (ALHA\DRA), sendo !t9 19!-1t.:
rarn já desintervêocionaalas: - IqTENTo, vÉvÍL, c0xsTRUÇoES TECNIcAS,
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E IBEROL/COPAz.
taiãta ,lo nosso pârtido 6 colocar-se ã ftente dêste importante sec-
tlo ríovinento opetátio, dê6tBásca!ar e isola! o revisiooisno, chanat

oiifir"i o" o.r.iátio" l.ara a luta" âpoatar-1he§ ag saÍdas corrêctas
i"t " 

air".ção e utrir as 7 emolesas ào Concelho, ês 50 do Distrito e

o o PaÍs.
sta é a ínica fôrme de aplicar as decisões do II Plenum, ê rrao esta
iãiai ""-ã 

oÀ""t o.gtrriração coneelhia vai 6eguir-êstê via, ou a via
capitulacioaisno e ão ab.idotto dâ3 lutas dos operários'

PARA OBTER VÍT6RIAS É PRECISO DO}{INAR BEM A POLÍTICA E A
TÃCTICA DO PARTIDO.

- 3. o comité de coícêlho considera que a chavê PaÍâ euEptir os ob--
iectivos, para ser a tlitecção ê obtêr ;iE6tiss, 6 a co'9'"eagão e assi-
nilação áa Resolução elB 14 Pôntô6 sobrê o trâba1ho do-?ârtido lê6 EÍdpre

eaa intetveocionaáas. Da a1licação ila po1Ítica e da táctica dêase docu
Àento está dependente o êxito ou É dêrrota desta 1ulÂ.

?oÍ issô, o Comité cle coflcelho fixa cono tatefa urgentê dê toAas ês
cé1u1as e áe todos os csnalâdas ÍI6s êmprê6as intervêncioúadas (incluin
do as que forasl já objêcto de desiotetveoção) o êstudô e aPlicêçao a

cada cÁso cooct.io, dãssa lesolução e ápê14 â quê todos os caoarádas ê

êrnpúnhêE corno ulDa êr!!rê capaz de esrúágar o iííúi8o, fazet propa8aôde ê

ilál cônfiánçâ aos opetátios e ao Partido e obter vit6rias'

SEM DESMASCARAq.I SOI.AR E ESCORRAçAR
O REVISIONIS]'o, NÃO S]' OBTÊM VTTÕRIAS

- 4. O Coroitá Ae concelho chsna a atenção de todos oa câoaÍâda§ pêia
q"" 

"-rÀ"po""uli1idêde 
piinci'ra1 dae desintervenções cahe ao revisionis

lto, queÍ potqüe criou "" ..iiiçã""-p.". "r"", 
piossegoindo a po1Ítica-



a

ile intervcnções tras costas dos opetãrioa e aolicanilo aÍ o se" terroris
;: :;:;:i:;;;;i"i,ã ã".i."ri.i'tn'i" "'p'""'" devido -á não aplicar o

ãã"aiãio-on.tá.iô fltas ult& gestão capitârista catasttãficê' quêt Polque'
ããIàiãã-a iiãii" ao" 6.gão" dos trabalhadotês nessâs e.presês' nao oao

toobilizou, â cIas6ê pâra a lutâr úas aotes â procgrou Bilenciare atar
ãã"iâi-ã-iaã" '-"nÀo iot. ' iá'iá a" nas 5 Empiesas desintervencionádas
Ânêsá! Ce uma grâDale ai"po"ição pará lutât, àssa luta Eenhá gido êbâfs

dâ e tteÍda oelos Íêvisionistâ§'
Toilog os carEârada- cêven têr senDre Írresen!ê oue sem trêval uoa luta

proloogaalé e DerÉi stente, 0""à""1tã"ã"'ã-""ií"ttt trai'lor-e butguêa.do
revisioaisno, i!e3í!ascalanalo-o rrâ§ suas propostâs e nas prática traido-
râ. Êe{ o escôrraÇát dos Iugrres q'''" o"upt' não goderenos chamât os o-
,r"aátio" à 1uta, e í.neano oue 1uten, nao obtêrao vrtorlâ9'

por ontÍô lai!o, se r.,rurio" essa-oo1Ítica à prã-tica, a classe sabelê

""";;.;;;;-";-;iãntes 
ao-i''ioiqo ío 3eu seio'.ganharã 'oDrianca Í!sa su-

as Íôrças, e sesuir-n^s-a ;;;-;;";;t;" p'te "iã da luiá e dê;ir6riá'

- 5. O conitã ilo concelhô analizou a situação em câda ulra:19 "tl-
irrotã'a"""i"'"io"u""", " 

ã luz '14 Pesoluçãc dos 14 Dontos elabÔroü uo

oiiiá ,.iiai". tr""u .tt" """ioi, coo fiia as tateÍas aa Propaganda' dá-

;;i;;çá;-;-;;-.iga,,lzação d; P';tido e das ma§§ês e eonsideta' despe ja'
que sêlr tÍÂva! a ruta,,cofltr; o capitulêciÔnisso e o tevigiooisao dêítlo
À t^rÀ .\^ Prrtido" ê'oue todâ a otganização s9 nobilize e coloqÚe ed ten
I;."ii..""pii"ii éni""-;á.t;.,,êDte o prano, não poderenos â1cêaçâr os

^r'iô.riu^G áê .êr â ai..".aã-na- i"tt àt" iotórvencionadas (incluiado as

ã"J-ià..i-i;-";iu"io a" desintervenções) ê coútribuir' Pelâ. 3uâ PrePa-
i"ção. rr".oao aDÍovár-na§ ,.qot""á, oãdias e grandes reuuioes de rÂag

.lI-. ia"i" dâ Realização aa 'lànifesiação trraciooal dos 1oo'o00 trsba-
iiãa.tãã'iã"iã ""iio"l'.ti."tivo 

fixadá "atâ todo o Partieo'

PLANO PARA O T&ABALHO NAS ÉMPRÉSAS ÍNTERVENCÍONADAS

}íOBÍL]ZAR TODAS AS FORçAS DE DENTRO.
;-;;-iõiü oõ-iÃnfroo E'LUTAR PE1Á APLTcAÇÃo Do PLANo'

Ê-

I. O COTTITú DO PÀRTIDO

o côrlitá ile couceltô decidiú formâr ur coai
êÍrptêaas iíte!vêncioíâdês e degiíte'vencionadas
oor cánqradaE dâ6 7 eúPrêsas''"' ;-;";;-;;tiiá ".,*oàt" 

.otit'" t Resolução êo.14 ?ontos' eete plaoo'
. t.i""ioi.ár:"e numa ditecção forte !'aÍê ã PâÍtido e PâÍa'os lrabalhg
dores das interveacioaadas,

té do Partido PaÍa as
do Coíce1ho, conPo § to

II - i4OBI',IZAR TODÀS 45 FOqCAS P ÀPLICAR O PLANO

foÍca§. dotá-146 de uBaTêoalo en contâ quê seo mobilirar todas as toÍça§'-
porÍiiia ê ila!-lhê3 confiaaça ê e tuBiaslro' : :1il: ii"';,;:i;:"";;";;;.;;-;-;;;;"i.sno, 

o prano aão poderã :.:_:p11:::::':".:::l;i::".;"âi;;,j:i.".";;;;:;";'.; -;i;;.à:^"-t:".::.?-l:,í".-
iicai o coritê ilê concelho decidiu-co-BvÓcaÍ^a i 

-nrúnrao 
Dos ríILr?ÀNÍEs

ioii* r"t fotças ã teuíião:
Ínarcodâs pe 1o coEité doÉ consiáeta quê out!É!a reuoiões deveÍr 6er tlrarcodâ9 pelo coÍ!1te oo

Pêrtrã.-;;;;;;-quã ." .ooaiçã""-ã "iii"' e parâ r'anter urâ. tecul.a:id1:
;;:'i;"":;;;;i"";-";; ;;;;;:-;.'.'i""i" qúe oos 1evê a sênh&r ê airec-
çao Eegtê sêctoa.

;ti;;d"i;t';;."Ê,iiÊiii"ir;;;iiNcrónr,grs Do coNcE,,lro-: i;;:.i:' I"l::l
ílí"ri*+###*sff .": ::l:u:*;:.i:.:':3":;';li'li'li"l'.i.il'Jtimê que o Cômitê óo

IIÍ - ÊDITAR UI'ÍA PÔLHA DE LUTA DAR CONFIAN F UNIR A CI.ASSE

o cooi tã
Delo c oni té
nanal dle uaa

;le Cotcelho fi8â
do Pâ!tido ,arâ a§
folha dê luta que

coqo 'rrimeira tarefa a levar à ptática
enpÍe6as itrtervêncionadas, a êdiçao se_

,diiun,la ás lutas tÍávaala6 no Cotlcê1hq ê



na_ Pâí6 coátta ê9 désintervenções e'contre as úeCidas SoveraâEentêis
e ilâ6 adoiíistraçães' nas en.resas jã d.esintervencionadas, que desnas-
câre â traição revisionista, aê confiança, uoa e perni!4 âos opeÍã-
tio6 eocontráÍ os exeErlos e às forÍrâs t'arê lutat e obtêr súces6oa e
;;;;";-;;;-;i;"-"a.'-"ã"ti""r. de obter, que aifunêa a rossa táctica e
a nossa qolí.tica e que Âôonte a todá§ ês entrre§as a vía Ca lÍacionali_
zação sob C ontro 1o o^erárin,

IÍI - ÉORqAR COMÍSSõES DE LUT\ ],Y TODAS IS EMPRESAS

Col4eçàr eor .forllat "Comissões de Luta'r en' câda eoÊresai

-À) F.ssas Coníssões devem ser consti!uidas con base na polÍtica de
'frent!e-única, unindo ã noseê vo1!a cs mais êoobêiivos eleí'leítos dâ

'''cXa6ae, 'lisoostos a 11,tár Delos objectivos que n65 tro!oEos e a

ape ar o revi s ionisno.
-ti) Às cooíssõee de luta alêvêEl fixat conô objectivos nobilizar e orga-

tlizdr, segunalo as condiçães ê as narticulaÍidades de câda 1oca1t
os oDetários e os trabalhâdores ôâ!a lutat cont!s âs dêBiÍrterves-
ções ê contre as nêilicâs governalBeotais taÊ elllÍ:resas jã CésiÍrterven
cionadas, elevar â consciáncia "o1ítica dos opârários-atê à comprJ

( eÍrsãô dê nêcêssidade da toÍrada do Poderi e nobilitár os ttabalha_
'doies pata exigiÍ a.rraeiooalização ilesssa êm?rêsas sôb conttolo
ôperátio.

-c) é,s couis6ãe6 ilê luta cevem âctuat sempte rio seio da§'úâ6sq3r eÍi_
gi!, coÍrvocêÍ e tealizar granaleg, mádias e pequeflas reuoiõês dê
úássas, prorôr aa soluções corrêctas, reê1izâr-unê intensa propa-
gêndâ, e aleven lutar Í}or substituir âs coúis90êE de TrabalhadoreB

'treidôrás ê fázêr-sê ê1eger-patâ1e14§; : '

-D) Às Collig§ões deven, â curto !razor olganízarelr-3e ouE secretariado
Dara o colrcê1ho, di!igid^ :re1o conitÉ lô Partido, que paise a eilita!
ê fô1ha ,le 1uta. vá a toa!áa a6 emnre§9s (Darticularúêntê aquelaa
onãã-ãããIãããi-orqanizaQão), unifique a lu!a em toalo o concelho e
organize a uanifestação iIácionel das Enprasa! Iítêrvêtrcionâalâs;

V.INTENSIFICAR A PROPAGANDA DO PARTIDO NAS 7 EI'1PRES,A.S

O comité de concelho chaaa i ateoção de todos os caoaradâs pdrê a
trece66iCâde Ce rêalizar uma iÍrtensê tronagaÃda de ?ârtiCo sobre câdê
acooteciure.oto e nárs tôdas ês fábricâs, que desmascare a ttaição, mobi
lize oe or,etários, leve o Partiilô a âpalecer a toda a classe coÍoo o
eêu Partido, ínico ca2az de diriBir a suâ 1utâ, e apodte patâ a Nacio
nalização 6ob contÍ01o olerário.
VÍ - ISOLÂR E ESCORRAQAR O RSVISIONÍSI.'0.

E$ toala a oossa actividader tel efi contâ ê luta contra o revisio-
nisÍlo. §a prooaganilâ, nos ?1enários, en todo ô lado respoÍrabilizá_1o
oela situação criada e fazê-1o saÍr dos postos que detêo na orgaoiza-
çao dos trabalhâdore6 (trôIleadaúelrte as CTs.) e gêúhâr lugar eo todoa
eases 6rgãos, Farâ roder ser n direcção.

VII . ORGANIZÂR A SOLIDARIEDADE OPERÁRIA

o côÍtitá
Eovil!êotô dê
se seatido aE
ven Íeâ1i zar
que exo l ique

de Concelho fixa como têrefa de todo o Coacelho criar urtr
6o1ida!iedade operãria páÍâ con â luta dêste sêctoa. Ne3
noesas c61u1ae ires outrês em?reaas e na9 freguesias de=

uma grauCe nroaagandâ, noneadâneote jornêis mo!êisr err
que aouêla lutâ ã a noflta de 1ançá dê todâ a luta máí6 g9



.tf ao ,ios"o oovo. ern <iue agite dii 'rotío do que sê vai passando' dê e_

;;;.;;r";:;ú;;;à" I ã"t""ãià"ã poLÍtica governa'nental coÍi base ôas nedi
il" .oio."ar". e 'r^tilize t4do ô .ovô pára fornecer um apoio activo #
iiiu"fi'ãáo"""'a." '."".""r" intervencionldss (incl'uindc âs que ja foraE
obieêto dê CesintervêÍtçao).

o côÍnitã ce 'loacêlhô coosic-erou vital Í'arê levar: e§ta politica ãprá

tica- con6oliilar e âIargar o puitlao nestas ênoresas'-rrês§ê sêotido es

;:;:i"::":;;';;'a"'"'".i"àrtr,r e á1ârsar âs nôssas cr!1u1as de uase jã
à-i"i";i"i;tt-"rii "6r"r." 

aas emDÍesas onde ainca não existao e ptono
.rar ae fornrá aopla a adesão' ao oosso PartidÔ' se o flosso trabalho Í9!
io";-a.itu*"oa" due urr grâode oómero de trabalhadores vâi aderír âono6

so ?artido, e alsuís '""r. ;;r;;;;;ãoião à ià"'"tiaa'lê 
'le 

§e orgaüizai
nêle Dara 1utar."='.11"'ii,-1"". serã un critério Í:arâ êvatiar §e o p1aío é ou uão apli
cado.

VIII -

rx -

coNsoLÍDÀr E ATARCAR o PÀRrI!!-14!-iI33!14§ NTERVENC lONADÀ6

CÔRRNSPONDÊNC1Á O?E8ÃRI.{

À 1utâ alas eooresà§ inteiveÍrciooâdás não é ona
la (!ue Dor tôilo o lado o nõôso povo trava, e devê
se oeic de pr'!'agandá é o "Ll'TÀ P0ÊUL^p*' I'êÍa ta1
i!eve' olaneai c_ rãalizat artigos ' notÍcia3, notas,
o ôr gão Ceattal.

luta seParada dâque
ser ptÔ?âgaídeaúá.Es
, o comité co ?artido
rêportagens,êtc para

X - ERCUER,]À EANDE ÍPÀ VERI'íELIIA DO PANTIÍ}O C OMU i.IISTA

DOS TqAB4.LIADÔRES ?ORTÜGUE SE S

o col!it6 de côncelho conclama to'lÔ§ os carqa!adas
rêr fileirâ§, a t!4balhat duro e a luter sen tÍeguas
o sêu oanê1 áe con,rnistas, colocarrdo_se à cabeça'das
lutâs, a aótricateu a oo1Ítica alo PâÍtido' uníea via
Â6. oU6emOS lUtAr ê ôusâÍênos veÍlce!.

vila EraÊca de xita, 2a-5-i7

a uniren_se a Eet
, a ousârêl! ag 6ulll,.Í
ma8 sa6 e das, 5uâ§

para ob ter vi t6t i-

ô.nÍÍrÍ nP coftcELEO DE V. F.X.


