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CAMARA P§/P'E"P/PSD?
Ao Povo do Concelho de Azambuja
1. MAIS DE DoIS ANOS ruA CÃTURRA PARR ruÃO
RESOLVER NENHUM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS

Ouando nos f inais de 1976 se apresentaram ao eleitorado do
Concelho. os partidos que actualmente e desde entâo compôem o
elenco municipal, f izeram-no na base de programas carregados de
promessas, de "boas vontades" e de falsas intenções, quanto
àquilo que constituíam os problemas mais sentidos do Povo do
Município de Azambuja.

O sector da populaÉo que então conseguiram inf luenciar ou
iludir, garantiu-lhes as votações necessárias para que se instalassem
na Cámara Municipal, órgão no qual após eleitos, tinham-no
anteriormente afirmado, todos os esÍorços seriam desenvolvidos,
todos os caminhos seriam abertos, todas as lutas necessárias seriam
travadas para que o Povo do Concelho visse resolvido o problema
da água; visse arranjados os arruamentos das vilas e aldeias; para

que a populacâo de Aveiras de Cima passásse a dispor da nova
Escola, cuja construção em adiantado estado se encúntrava parada
já aquardo da sua tomada de posse; para que a juventude e os

trabalhadores de Azambuja tívessem o seu Pavilhão; isto para ú
citar alguns exemplos do vasto rol de promessas nunca cumpridas
que então apresentaram ao Povo.

Aquilo que na altura o nosso Partido então também candi-
dato nas Eleições, aÍirmou, é hoje claramente confirmado por
mais de dois anos de prática da vida. É um Íaao e poucos serão

aqueles que ainda têm dúvidas, que tanto o PS, como o P"C"Pl
/APU, como ainda o PPD/PSD nuis nâo pretenderam do que
caçar-lhes o voto no dia 12 de Dezembro de 1976 para que insta-
lados na Cámara prosseguissem numa posiçâo de privilégio, a rut
real política de cavalgarem a revolta das massas para seu benef ício
próprio de partidos do capital.

Será provavelmente já muito boa altura de lhes ser peÍgur.>

tado, que resultados práticos vimos da actuacão da presente ve-
reaSo municipal.

Oue é feito das promessas demagógicas que apres€ntaram nos
sêus programas autárguicos de 1976?

Algum dos principais problemas do Povo do Concelho,de
Azambuja, a começa-r pela água. viram solução ou sequer pers-
pectivas concretas nesse sentido?

Foi tomada alguma medida séria e firme para impôr na

prática a resolução deste tão fundamental problema que afecta a

população das periferias de Aveiras de Baixo, Vale do Paraíso,
Aveiras de Ci ma, Alcoentre, Manique do lntendente e Vila Nova
de S. Pedro e quando a Cámara é tâo pródiga em Íalar: de sanea.

mento básioo?



Foi mobilizado e organízado o Pono para travar esta luta?

É evkJente que não. E é lógim e mrmal que isso não tenha acontecido pois doutra forma não seria

verdade que a vereação da Cárnara, os seus partidos e os seus políticos estão apostados em tudo que não em
resolver os problemas das massas. Fizeram o quea sua classe manda queseja o seu procedimento -defender
a "ordem, a estâbilidade e a paz social", ir entretendo o Povo com "diligências, entrevistas e estudos do
problerna", impedir que ele lute - isto é o principal para a burguesia, já que a fuua canalizada para o Povo do

Concelho, é problema de pouca rnnta para tais senhores, para tais políticas e para tais Partidos.

2. VIR-NOS.ÃO NOVAMENTE COM PROMESSAS. TERÃO A DEVIDA RESPOSTA

Ouando escassos 5 meses nos separam da data em princípio apontada para a realização de novas eleições

autárquica§, os partidosburguesesde novo se preparam pâra aparecer ao eleitorado chamando-o a descarregar

o seu voto n€les.

Fá{o-ão @mo se nada de anormal se tivesse pasado neste vasto espaço de tempo. Dando provas de

grande malabarismo virâo repôr as mesmas promessas de 1976 e afirmarâo que se rÉo cumpriram não foi por

suia vontadê mas por falta de verba, e o Governo não tem apoiado a acfo das Autarquias.

Dado que o malabarismo em política é oportunismo e visto que é maisfácil apanhar um mentirosodo
que um @xo, não poderão levar muito longe os seus intentos, já que o Povo do Concelho não tem a memória

curta, ao contrário do que a Cámara pensa, e vai ex(1ir-lhes contas.

Vai desmascarar o falso argumento da falta de apoio governamental e deitar por terra a justificação

bacoca quanto à lei das Finanças locais.

Esquecer-se€o os senhores da Cámara que quem não p,)s em prática a dita lei foram precisamente os

seus partidos, representados no Parlamento de S. Bento e que formaram e apoiaram os sucessivos Governos
bwgueses.

Então o que fez o PS neste sentido, nos váriosgovernos em que 4steve, quer sozinho ou acompanhado?
Oue fez o PSD nos governos que promoveu e apoiou?

E o P"C"P, será que tomou alguma medida de oposifo de facto, neste campo, ou antes adopta uma

atitude de encapotado apoio e falsa alternativa?

3. A CRISE DOS PARTIDOS BURGUESES É A CRISE DA SOCIEDADE CAPITALISTA

Num momento político particularmente agitado como o que vivemos. em que a oise prof unda em que

chafurda faz abanar nos alicerces a sociedade capitalista. êm que as falsas soluções e alternativas mais nâo

f izeram do que provar que realmente sío falsas, coloca-se com grande oportunidade estas questões.

É evidente que o que se passa no Concelho nâo está de forma alguma desligado do que se passa no

conjunto da vida pol ítica.

Não existe um PS, um P"C"P ou um PSD na Cámara e outros diferentes no Parlamento ou nos governos
reaccionários que tivemos. Eles não têm uma política aqui e outra acolá. Têm uma mesma política, uns

mesmos interesses e fins a atingir.

O Por,o português em geral e neste caso particular o Povo da Azambuja abandonou já uma parte

substancial das ilusões que ainda nutria nesses partidos. Foi a prática da vida que lhes mostrou e a situafo
hoje é já mais clara quanto a isto.

Constituindo o exemplo mais acabado da falência do regime democrático burguês, o falido e esfranga-

lhado Parlamento de S. Bento, temos que nos últimos tempos, os sintomas da crise que até aí pareceriam

estar acima dos partidos se revelaram com grande intensidade neles, dede os que de exprêssão têm pouca até

aos chamados grandes partidos que ilusoriamente se poderia pensar que nem abanariam.

A evoluçâo da situaçâo veio operar alterações e transformacões de peso nos partidos burgueses e no

conjunto das forças políticas do capital, que vão desde a mudança táctica na sua política oportunista, que o

P"C"P adoptou, pasando a afivelar de momento a máscara de partido da "ordem e da estabilidade" (veja-se

por exemplo o acatamento obediente das ordens governamentais quanto à nâo utilização do Estádio 19 Maio
aquando das comemorações amarelas do Dia Mundial dos Trabalhadores), até aquelas que atingiram num
grau elevado as fileiras partidárias burguesas influindo e contribuindo para o aparecimento de novos

alinhamentos das forças e toda a sorte de projectos, proposta e plataformas nesse sentido. Exemplo disto são

as demissões em massa no PS, a cisâo de envergadura do PSD, o surgimento do chamado proiecto
reformador, a plataforma de Frente Eleitoral reaccionária do CDS e até a significativa cisão ocorrida na iá
moribunda e agonízante U"D"P/P"C"P (R).



Toda esu agitação que é resultante das divergências rrc seio da classe dominante quanto à táctica e
qutnto à forma de continuarem a explorar e a espezinhar o Povo trabalhador, é antes do mais derivada da
força que a classe dos proletários mostrou ter, e do combate cerrado que trava @ntra o inimigo de classe,
contra os ataques às suas conquistas, @ntra o Governo, a sua política e as suas medidas anti-populares e
@ntra aqueles que lhe dão cobertura.

4. UM GOVERNO CONTRA O POVO COM O APOIO DOS PARTIDOS BURGUESES

O Governo Mota Pinto, o lVdito Constitucional. que é em tudo um governo mais aErtamênte
reaccionár'io dos que o precederam, só existe e só se mantém devido aos apoios, às conivências e às
"oposições" de faúada dos partidos Parlamentares. Só aparentemente este Go\Erno está acima dos partidos
burgueses.

Ele é antes de mais e para além de tudo uma necessidade comum a t«Ios os partidos da AR, a todos
aqueles que governaram já e que faliram nessa sua experiência que para o Povo nada trouxe de bom. Este
governo constitui assim, a capa atrás da qual se escondem e manobram.tanto ô P§ corno c PSD, tando o CDS
como o P"C"P. Para eles é preciso, necessário e imperioso que êste gcverno exista e g(,\verne. Só desta forma,
pensam esses partidos, se apagará da menÉria dos operários e do Povo as experiênciâs nefastas da sua acção
governamental, que poderá limpar-se do seu passado negro e virem aperecer nas próximes eleições @mo se

nada tivessem que ver com a situação, @mo se nâo estivessem implirado5 até às orelhas na existência, na
política e nas medidas reaccionárias do Governo Mota Pinto.

Será acima dos partidos um governo cujo programa foi aprovado no Pariamento de S. Bento por esses
part idos?

Será contra os partidos um governo que foi imposto pela falênc,a compieta da prática, da política, da
governafo e dos políticos partidários burgueses, eque constituiu assinr urna necessidade à sua reabilitaçâo?

Será que algum paitido parlamentar está de facto em oposiçâo ;ro Governo, ou antes e exclusivamente
lhes interessa aparecer aos olhosdas massas @mo tal, ao mesmo tempo que dá o aval à sua contínuaçâo?

É neste (pntexir e em seguímento lógico da crise e da busca infrutífera a que o capital procede para a

solucionar às costas dos trabalhadores que é apresentado ao País o Novo Cabaz de Compras do Governo Mota
Pinto.

Fazendo-se acompanhar do prolecto de congelamento acima dos 18% rlos saliirios de miséria que
auferimos o novo Cabaz distingue-se fundamentalmente dos anteriores que o precederam em1977 e 1978
por ser ainda pior e mais reaccionário. Contendo um cada vez menor número de produtosalimentares básicos
tabeiados,delesãoretiradosacarne,opeixe,ahortaliçaeafruta-oessencial einsubstituível na
alimentação humana.

lnstitui a par disto um galopante e desabrido aumento nestes produtosquedele sâ-o retirados, e nosque
o integram, basta que sejam feitas as contas das diferenças dos preçosdo ano transacto para o presente para
se verif icar gue o aumento real nâo é c-omo pretende o Governo, de 18%, mas tá-o-somente superior a 2Vo.

Tal é a dimensâo desta medida reaccionária, anti-popular, provocatória e humilhante para o Povo; e à
qual este certamente que dará a devida resposta.

5. UMA ONDA DE tNDtcNAÇAO E REVOLTA
Os operários, os assalariados rurais, as mulheres trabalhadoras, a juventude, os pequenos e médios

camponeses e todo o Povo trabalhador do Concelho têm ricas experiências de luta que a vida lhes trouxe. O
seu dia a dia é feito de labuta e a sua revolta é imensa.

É o descrédito sem limite que têm para com os partidos que estiveram mais de 2 anos na Cámara sem
resolver o f undamental para que foram eleitos. É a revolta contra o Cabaz da Fome, o aumento galopante do
custo de vida e o corgelamento salarial decretados pelo Governo Mota Pinto, com o apoio expresÍo ou
encoberto dos mesmos partidos. É a revolta @ntra os ataques às conquistas que a sua luta lhes trofrxe e

contra aqueles que lhes fizeram crer que não era preciso continuar o combate visto que as "conquistas de
Abril" eram intocáveis, estando neste Grso por exemplo o despedimento da Comissão de Trabalhadores da
SUGAL, ao qr.ral se pretende fazer seguir o de várias dezenas de trabalhadores; É ainda a revolta contra os
ataques aos camponeses, @ntra a repressão da GNR e a derrolução das terras aos agrários @mo acenteceu nas
Ouebradas.

O justo sentimento de revolta do Povo deve começar por exigir cpntas e desmascarar aqueles que do seu
apoio e do seu voto se serviram para prosseguirem uma política reaccionária, dirrorciada das massas e dos seus
interesses e para servir apenas os seus intentos de partidos burgueses e reaccionários.
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6. SO O CAMTNHO DA LUTA NOS CONDUZIBA A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

Estes dois anos demonstraram que o único caminho que'conduzirá à resolução dos problemas,. é a luta e

nesse sentido e çomo primeira condição pâra prosseguir, há que tirar do caminho os impecilhos e desatarmo-
-nos de quem nâo anda.

O Partido Comunista dos Trabalhadores Portuqueses ciente de interpretar os mais profundos senti-

mentos e as justas aspirações das massas considera que só a unidade sólida do Povo em torno de correctos
princípios democráticos e na base dum claro programa de accão pode trilhar com êxito esse caminho.

- o controlo do Povo sobre os planos e acfo da Cámara;

- a fiscalização popular sobre a utilização dos dinheiros da Cámara;

- o saneamento básico;

- a água canalizada para todas as freguesias do Concelho;

- a resolução do problema dos arruamentos e e§tradas em mau estado;

- a resolução do problema da Escola de Aveiras de Cima;

- o apoio financeiro, sem descriminações aos clubes e assoôiações.

Estamos convictos de serem estas algumas das medidas e das reivindicaçôes mais sentidas do Povo do

nosso Concelho e na base das quais deve ser elaborado um programa de luta capaz de unir a população e dar

uma saída para os problemas.

A criação de comissões de cidadãos que orientem a sua acção em íntima ligacão com o Povo, que

ffomovam Plenários e Reuniôes amplas de moradores para auscultarem as suas opiniões e pareceres; que

assente a sua actividade neSe programa de luta a elaborar; que paute a sua actuaÉo pelos interesses da

maiorla. que realize todo um vasto trabá!ho de divulgacâo e informação dos assuntos, e adopte uma atitude
f irme e de princÍpio quanto às exigências a Íazer e às reivindicações a impôr.

O nosso Partido empenhar-se-á neste trabalho e os seus militantes serâo os fiéis intérpretes das

necessidades do Povo do Concelho.

O PCTP apela a que todos os democratas, todos os homens e mulheres sem partido, todos os elementos

do Poyo dispostos a abandonar as ilusões na Cámara e nos seus partidos e a seguir a via correct'a que

preconizamos se unam, organizem e aliem a um tal projecto, únicogarantedequeos problemasdo Povodo
Concelho encontrem uma cabal solucão.

7. O PCTP É O UNICO PARTIDO OUE NÃO TLUDIU O POVO. APOIA-O

O nosso Partido e a sua organização Concelhia de Azambuja estâo conscientes de que Íoi o único que ao

longo dos tempos se manteve fiel ao seu Programa. Com maiores ou menores dificuldades, numa ou noutra

faceta da situaçâo política foi o único que não vos apresentou hoje uma e amanhâ outra cara. Pensamos que

o sector da população do Concelho quê em 1976 nos expressou o seuapoio nas Eleições Autárquicas é hoie

bem maior. porque nós tínhamos razão quando denunciamos as falsas promessas dos partidos burgueses,

agora mais claramente visíveis.

O caminho que propomos ao Po\,o do Concelho é o caminho de lutar pelassuas necessidades e porque

estamos convencidos que são hoje menos os que acreditam que alguma soluçâo iluminada pode surgir das

bancadas, dos salões ou dos corredores de Belém, de S. Bento, dos Paços do Concelho ou dos partidos e dos

políticos neles instalados, serâo hoje, mais os que não tendo ilusões quanto a isto estarão dispostos a lutar
por um Governo que seja seu, que resulte tão-somente das suas aspirações e inteÍesses - pelo Governo

Popula r.

Esta inforrnação Municipal que o PCTP hole te apresenta é já um passo Ítesse caminho. Surgindo num

momento político agitado, de crise aguda para toda a burguesia e de cond.ições e terreRo propÍcio para a§

massas populares desenvolverem as suas lutas, é ele início dum trabalho intenso e regular que a partir de iá
vamos desenvolver, virado para os problemas locais do Concelho e da sua populaÉo.

Oue ele seja uma arma nas tuas mãos.

Para ele apelamos ao teu apoio.

_ ABAIXO O GOVERNO MOTA PINTO! GOVERNO POPULAR!
_ CONTRA A DEMAGOGIA E AS PROMESSAS NUNCA CUMPRIDAS DA CÃMABA

E DOS SEUS PARTIDOS!
_ PELA AGUA CANALIZADA PARA TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO!
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