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1 " o Comité de Concelho de Vila Franca de Xira saúda militantemel
tà ã=-ãã*á"^àãr-"ãi"iiiáriõr pá"u a ,runda do exclusivo no nosso'coã

t.
2n O Conc,elho de vila Franca é um concel-ho operárior colll uma poPu:
1ação d,e 90"OOO habitantes, composto por 9 Éreguesias: ?s fregues!
as-do i-nte,rior, antigas freguesias camponeSasr -oÍtd€ habitam os LA%
de eampone§es do conãe1ho e um proletariado ,mais recente aj.nda 1i-
gado dê cerh forma ao campo (Cachoeiras, S"J, dos Montes e Calhan-
áriz) e as grandes freguesias operárias, onde habita e trabalha um
proletariadó avançado é experiente e onde se encontram os grandes
bairros habitacionai-s, modernos (Castanheirar VoF, de Xira, Alhan
dra , Alverca r. Póvoa e Vialonga ) "

,5/" da população trabalha na j-ndüstri6:, nâs -fábricas do cooaeêhbr-:
tho, dcnde se destacam, as grandes unidades -fabris como a Cimpor, a
Previdentel as 6GMA, a Magúe, a Quimigal, a Eurofil, a Soda Póvoâ
e a Sociedade Central de Cervejas"
3" Trata-serportanto, de uma classe operária extremamente concêlltrt
tradar gü€ possui uma grande experiência de 1uta"

'Particularmente nâ década de 40, durants i,uÍn;.pdderoso movimento
grevista r os operários do concelho, com os dos cimentos e vidrei*
ics à cabeça, travaram grandes batalhas de rua 'contra a polÍcialma
nifestaç.pes, greves, lê'vantamentos popuLares r, desenvolveram o es-
pÍrito àssociátivo e a ionstrução de-obras para seu beneflcio,etc,
Num passado mais recente, também grandes lutas se travaram, 'nomea
damente as greves e mani-f estações dos trabalhadores-estudartües r âs
manifestaç6es Oo 1 de Maio; no dia 24 de Abri1, a Mague estava em
greve"

No entanto, essas lutas foram quase sempre dirigidas pelo revi-.
sionismo que as conduziu em direcÇões erradas, o que impediu'que a
consciência da classe se'desenvolvesse.ainda mais"

Depois do 25 de Abril , durante o ryovi.mento grevista de 74/75,
a luta'::conheceu um àrande desenvolvimento, havendo a, destacar as
greves :d.asi:0GMA (diíigidas pel'o nosso Fartido), a greve da Eurofil,
ôa Provimi, etco; essá movimento fot sempre dirigidoicontra q revi
sionismo que sempre se opôs às grevesr âs tentou irnpedirr- erde aBê:
ta forma impediu uma maiôr pujaúça do movimento, do que é exemplo
maÍs recente a greve de 4O dias da Soda Pdvoao,

ffi Vira Franca habita e trabatha uma classe operária combativa,
calejada (desde as greves às manifestações, das ocupações à luta
contra as desintervenções, da luta clandestj.na à luta contra a de-
mocracÍa burguesa, da greve po1Ítica "| greve reivindÍcativa' um
grande espÍrito de associativismo) politicamente avançada e amante
do comunismo, mas fortemente in-Êluenciada e enquadrada pelo revis!
onismo,
4o O nosso Partido, organizado no concelho desde 1970, travou uma
dura luta contra o revisionismo antes e depois do 25 de Abrif ' ga-
nhou espaço político e influencia um sector da classe, e tem pres-
tÍgio apesar dos erros que nos têm irnpedido de desenvolver a novas
etapas a luta contra o revisionÍsmor por the subtrair a direcção
da classe e por dirigi-la.
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outras correntàs exi-stem no seio das massêsrnonÊedârrsnte a. co4
rente pequeno-burguesa (pS) güêr possuindo alguma expressão eleitla
ra1 , nalgumas -Êreguesias maioritária, possuemr no entanto, uma exl
periência bastante reduzida na direcção das lutas e na luta polÍti
ca !, 

, se bem que. p'ossuam algumao

5. A- Câmara, controlad.a pela APU, tem desenvolvido uma actividade
reáccionária, não resolveúdo qualquer problema das massas.Ê apre-
sentando-sêr de facto, como umá aOrÃr'nisiração capitalista ,em tüdo,
da po1ÍtÍca aos métodos e às,palavraso

- -?emr ho.entar:to, centrado a sua actuação na demagogia" Isso coq
duz a güer por o ncsso Partidc não ter travado su-Êióiántemente es-sa luta r üI11 sector ,das massas nutra ilusões naquela vereação, ou-tro, estando contra, não a .ataque directamente,'havendo aiáda umaparte,avançada que luta contra a Câmarao
6o Num meio -fechador corll um'ambiente êm certos aspectos regionaliqt.
Iur"..o exclusivo do LUtrA POPULAR vai cumprir um papel extreúamente-
impôrtante" Ele vai permitirr pCIr um faâo, alterar a actividade do
Partido no campo da luta mui:icipal" E, por outro, desrnascarar a Câmara 1e o revisionismo de .forma concludênte e armar a classe com, -
um instrumento precioso para se libertar da traiçãcc ..:

7, vender 5'Ooo jornais não vai ser tarefa fácil, se bem que sejagostosa, apesar de estarmos certos de que o jornal encontrará um ,.grande apoio da parte das massas"
lsso exigirá uma grande luta que a parte avançada das força,s :',

locais vai- travar, eÀ-forçando-se por ganhar a paz.ie intermédiá earrastar a parte atrasada, e, na qualr os camaradas voluntárlos i-rão ter, certamente, um i-mportante papel.
B-" Como organismo responsável pela campanhâr.o Çomité de Concêlhode vila Franca de xira ir-se-á- esf orçar por'integrar per-eàitamênte
os camaradas u') ambderite 1oca1 , nos probtemas e üa maneira de serdas'massas, confiante de ql.,ã oÁ ããm^i.aaas voluntários irão ser uma

lo::i-^p?!e1os1l _um auxíIio 'precioso e um bom exernplc de militánciae amor ao:partido, à 61asse operária e ao povoô
j

.,.,,...Yí!à Franca de Xira, 21 de.Maio de i-9T9 
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