
 

 

 

 

 

 

 

Projecto de Resolução Política da 7ª Assembleia da 

Organização Concelhia de Silves do PCP 

Silves 16 de Junho 2018 

 
 

Ao longo dos últimos anos o Partido tem respondido a um intenso e diversificado conjunto de 

tarefas no concelho de Silves, indissociáveis da luta pela concretização de uma política alternativa, 

uma política patriótica e de esquerda, inserida na luta pela Democracia e o Socialismo no nosso 

País. 

 

Passaram quatro anos desde a realização da última Assembleia de Organização em 2014. Neste 

período foi fundamental responder ao Pacto de Agressão de PS, PSD e CDS, e, ao mesmo tempo, às 

exigências colocadas pelo quadro político nacional resultante das últimas eleições legislativas, à 

dinamização da luta pela reposição, defesa e conquista de direitos, à intervenção nas empresas e 

locais de trabalho, ao trabalho local e à preparação das eleições autárquicas, às responsabilidades 

que a CDU assume nas autarquias do Concelho de Silves – Câmara Municipal, Junta de Freguesia 

de Silves, Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines -   à iniciativa política e ideológica 

com destaque para o Centenário da Revolução de Outubro e pela Festa do Avante! 

  

Nele se revelaram potencialidades para o crescimento e avanço e tornou-se mais evidente a 

necessidade de intensificar as medidas de reforço da organização do Partido, designadamente, o 

conjunto de orientações e medidas decididas no XX Congresso do PCP, realizado há pouco mais de 

um ano. 

 

A 7 ª Assembleia da Organização Concelhia de Silves assume como objectivo fazer uma avaliação 

da situação política, económica e social do concelho, da organização e intervenção do Partido, bem 

como, eleger uma nova comissão concelhia e apontar as tarefas que em diversos planos se colocam 

ao Partido e aos seus militantes no concelho. 

 

 



Quadro Internacional 

 

A situação internacional é marcada por uma grande instabilidade e incerteza, pelo acumular de 

perigos decorrentes da ofensiva exploradora e agressiva do imperialismo, em particular dos EUA e 

por um processo de rearrumação de forças no plano internacional que, de forma crescente, coloca 

em confronto as principais potências imperialistas mundiais com os povos e países que afirmem a 

sua soberania e independência e o direito ao desenvolvimento. 

A ofensiva do imperialismo norte-americano, acompanhada, num quadro de contradições, pelos 

seus aliados, a sua clara opção pelo militarismo, desestabilização, ingerência, chantagem nuclear e 

guerra é indissociável do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, nomeadamente no 

plano da economia capitalista, onde, num quadro de uma limitada recuperação da crise económica e 

financeira despoletada em 2007/2008, persistem as mesmas políticas de acumulação e especulação 

que poderão conduzir a economia mundial a um novo pico de crise. 

Perigos e ameaças que não apagam a luta desenvolvida pelos trabalhadores e pelos Povos em defesa 

de melhores condições de vida, da liberdade, da democracia, da paz, do direito à independência e 

soberania, confirmando o papel insubstituível dos Partidos comunistas e da convergência dos 

democratas e patriotas na luta contra o imperialismo e por profundas transformações de carácter 

progressista e revolucionário.   

 

 

Quadro nacional 

 

A situação económica e social do País continua marcada pelas consequências de décadas de política 

de direita particularmente agravadas com o Pacto de Agressão subscrito por PS, PSD e CDS e 

aplicado pelo Governo PSD/CDS. A destruição de direitos e condições de vida do povo português, a 

abdicação da soberania nacional e desrespeito pela Constituição da República, o fortalecimento do 

poder do capital monopolista, acompanhado de uma intensa ofensiva político-ideológica visando a 

aceitação do retrocesso civilizacional, continuam a reflectir-se negativamente na situação actual e a 

condicionar a evolução futura. 

Portugal continua a padecer de problemas estruturais profundos. A política de direita agravou 

dependências, destruiu capacidade produtiva, enfraqueceu estruturas e serviços do Estado, 

fragilizou o País em múltiplas dimensões. Problemas decorrentes e agravados com o domínio do 

poder dos monopólios sobre os sectores estratégicos da economia, com um aparelho de Estado 



moldado aos seus interesses e um País amarrado a imposições supranacionais e à sua estratégia de 

exploração e acumulação capitalista. 

Dois anos da nova fase da vida política nacional, resultante da derrota do Governo PSD/CDS em 

Outubro de 2015, mostram que o caminho capaz de assegurar o crescimento económico e o 

progresso social é o da defesa e conquista de direitos, da elevação de salários e pensões, da 

reposição de outros rendimentos e remunerações dos trabalhadores e do povo. Os avanços 

alcançados neste período, ainda que insuficientes e limitados, são inseparáveis do desenvolvimento 

da luta e da contribuição decisiva do PCP. Avanços e conquistas que nenhum governo maioritário 

do PS concretizou ou concretizaria. 

A evolução da situação política, económica e social comprova o que o PCP tem afirmado: o 

desenvolvimento do País, com o que deve representar para a elevação das condições de vida dos 

trabalhadores e do povo, é inseparável de uma política que enfrente e rompa com os interesses do 

grande capital e o seu domínio monopolista, e liberte o País da submissão à União Europeia e ao 

Euro, exigências indispensáveis à recuperação da soberania e independência nacionais. 

A luta por uma rotura com a política de direita e pela concretização de uma política alternativa, uma 

política patriótica e de esquerda é um aspecto central na evolução política do país. O PCP apresenta-

se como força portadora dessa alternativa política, capaz de agregar, todos os democratas e patriotas 

que aspiram a um Portugal com futuro. A concretização desse objectivo no qual o Partido está 

empenhado, reclama, o reforço da organização e influência do PCP, bem como, a intensificação da 

luta massas.   

 

 

 

 

1- Reforçar o Partido – Mais organização, intervenção e influência  

 

Nos últimos 4 anos, data em que se realizou a última Assembleia de Organização Concelhia de 

Silves – Novembro de 2014 – o Partido assumiu as suas responsabilidades perante os trabalhadores 

e as populações, procurando agir e intervir em torno das aspirações e dos problemas que atingem o 

concelho; na apresentação de projectos e propostas para a sua solução; na dinamização e 

mobilização para a luta, procurando reforçar a organização;  participação nas batalhas eleitorais; no 

reforço do Partido e na afirmação do seu projecto e objectivos políticos; na gestão dos órgãos 

autárquicos – JF de Silves e SB de Messines e na CMS e também nas situações em que a CDU está 

em minoria. 



A organização concelhia, apesar das suas debilidades e dificuldades procurou levar por diante o 

conjunto de tarefas, acções e iniciativas que importa valorizar e projectar. 

 

A organização concelhia de Silves do PCP, no quadro geral das orientações do Partido, procurou 

intensificar a ligação, o esclarecimento e a mobilização dos trabalhadores e da população do 

concelho.Com diferentes medidas, procuraram-se as soluções e respostas  na dinamização do 

trabalho colectivo, implementaram-se medidas( sempre aquém das necessidades) para, reforçar a 

organização partidária,  estimulando e mobilizando para as lutas locais e as ações mais gerais de 

convergência, inseridas no objectivo de ruptura com a politica de direita por uma alternativa política 

patriótica e de esquerda, por uma Democracia Avançada, pelos Valores de Abril no futuro de 

Portugal, que conduza a uma sociedade onde não haja lugar a opressão e a exploração, a uma 

sociedade sem classes,  rumo ao Socialismo e ao Comunismo. 

 

A realização da 7ª Assembleia da Organização Concelhia de Silves do PCP, tem no centro da sua 

preparação e objectivos, a necessidade de reforço do Partido, do alargamento da sua influência e 

capacidade de intervenção. Alargar e rejuvenescer o número de membros do Partido, estruturar a 

organização tendo por base a sua ligação à classe operária e ao conjunto dos trabalhadores, alargar a 

sua influência política e ideológica no concelho, são condições determinantes para o 

desenvolvimento da luta de massas, para o alargamento do trabalho unitário, para a elevação da 

consciência política das populações a um patamar capaz de travar a luta pela ruptura com a política 

de direita. 

 

 A 7ª Assembleia da Organização Concelhia de Silves do PCP - inserida também na preparação da 

9º Assembleia de Organização Regional do PCP, que se realiza no proximo mês de Novembro em 

Faro - visa contribuir para termos um Partido mais forte. Mais forte para prosseguir a luta por uma 

vida melhor, pela democracia avançada, pelo socialismo. 

 

 

2- Alguns dados de caracterização do concelho de Silves 

 

 Nestes anos, influenciaram a evolução do concelho, um conjunto de aspectos muito diversos, mas 

igualmente importantes. Desde as características e modelo de desenvolvimento imposto a toda a 

região do Algarve – especulação imobiliária e monoactividade do turismo, assim como a ausência 

estrutural de resposta do conjunto dos serviços públicos, aliados a uma pressão permanente do 

grande capital para usurpar os meios e recursos públicos na esfera das funções sociais do estado( 



saúde, educação, segurança social, justiça, ambiente etc….). Uma realidade que se consolidou, e 

que importa valorizar, são os resultados das últimas eleições autárquicas que evidenciaram o 

reconhecimento pelas populações do concelho do trabalho, empenho, dedicação e competência dos 

eleitos e da validade do projecto autárquico da CDU. O aumento do numero de votos e de mandatos 

em todos os órgãos autárquicos, obtendo-se maioria absoluta para a Câmara Municipal ( quatro 

mandatos num total de sete), e o reforço das maiorias nas Juntas de S.B. Messines e Silves.  

 

 População e território 

 

A população de Silves, segundo dados de 2016, é de 36.512 habitantes. 

Sendo 17929 homens, mulheres 18583, o número de agregados familiares é 14969. O Concelho de 

Silves é dividido em 8 freguesias – Silves (11014 hab); São Bartolomeu de Messines (8430 hab); 

Tunes (2660 hab); Alcantarilha (2540 hab); Armação de Pêra (4867 hab); Pera (2432 hab); Algoz 

(3831 hab); São Marcos da Serra (1352 hab), sendo que há seis anos (2012) anos uma das medidas 

do governo PSD/CDS contra o Poder Local Democrático e contra as populações foi a imposição do 

processo de extinção de freguesias que neste momento agrega as freguesias de Algoz/Tunes e 

Alcantarilha / Pêra.  

 

O Concelho ocupa uma área de 679 km2, ou seja, é o segundo maior concelho do Algarve. Na 

analise e reflexão que temos vindo a fazer, o crescimento global verificado no número de habitantes 

mais do que do desenvolvimento das actividades económicas e produtivas no concelho, beneficiou 

sobretudo do processo de agravamento da especulação imobiliária e da afirmação da dinâmica de 

“dormitório” particularmente nas Freguesias de Tunes, Armação de Pêra e Pêra. 

 

Das oito freguesias, Silves e S.B. Messines são as mais populosas, com 31,8% e 25,1%, 

respectivamente, em relação ao total do concelho. A freguesia de São Marcos da Serra é a menos 

povoada, apenas com 4,5% da população do concelho, contando ainda com a menor taxa de 

crescimento populacional, uma vez que apresentou na última década uma evolução negativa 

superior a -25%. S. B. de Messines e Silves apresenta igualmente valores muito baixos, com -2,7% 

e 0,9%, respectivamente, sendo Armação de Pera (28,9%), Pêra (20,7%) e Tunes (18,3%) as 

freguesias que apresentam a maior taxa de crescimento populacional. São estas também que 

apontam os mais baixos índices de envelhecimento, contrapondo com S. Marcos da Serra, freguesia 

que apresenta o valor mais elevado (525,9%). 

 

 



 Actividade económica 

 

A 31 de Dezembro 2016, o número de trabalhadores por conta de outrem nas empresas do concelho 

era 5038. No sector primário 273 trabalhadores, no sector secundário 925, no sector terciário 3379.  

A diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração base média mensal e de 270. 

O total de pensionistas a 31 de Dezembro 2016 era 10967, os beneficiários do subsídio de 

desemprego a 31 de Dezembro 2016 era 2938,os beneficiários do RSI a 31 de Dezembro eram 665. 

O abono de família para crianças e jovens da segurança social (numero de beneficiários, 

descendente ou equiparados a 31 de Dezembro era 3046. 

  

 O sector das pescas, pelos dados recolhidos, acompanhando a tendência do sector no país – alvo de 

um criminoso ataque por sucessivos governos e pelas políticas da União Europeia, designadamente 

a chamada Política Comum de Pescas – está marcado por uma profunda crise e que o empurra para 

uma expressão cada vez mais residual. A agricultura tem como actividade mais relevante a 

produção de citrinos, fazendo de Silves o concelho com a maior produção nacional de laranjas.  

 

Quanto ao comércio, podemos afirmar que a realidade do concelho acompanha a tendência geral de 

concentração do sector nas mãos da grande distribuição. Nos últimos anos cresceram e 

implantaram-se em Silves algumas das principais cadeias de “supermercados” - Lidl; Intermarché; 

Pingo Doce; Continente; etc. - com consequências para o comércio de proximidade. 

 

Estes dados revelam, para além da estagnação e recuo em alguns sectores: uma perda de 

importância económica de Silves na região; um recuo geral das actividades produtivas; uma 

estagnação de todo o sector das pescas; uma importância razoável da actividade agrícola mas onde 

apenas os citrinos têm peso económico; uma dependência do sector da construção civil e da grande 

distribuição.  

 

 Educação e saúde 

 

A realidade da rede educativa e do acesso à saúde no concelho de Silves não pode ser separada do 

violento ataque do governo do PSD/CDS, que o actual governo minoritário do PS, por opção e por 

imposições externas, no essencial não conseguiu reverter. Continua a ser necessário travar a luta em 

defesa das funções sociais do Estado, procurando evitar a sua liquidação e transformação em 

negócio favorável aos interesses do grande capital. O governo PSD/CDS, aprofundou a ofensiva 

contra os cuidados de saúde primários, os quais, por todo o país, no Algarve e no nosso concelho se 



degradaram de forma acelerada, sendo que  houve tentativas de recuperação de capacidade de 

resposta em algumas situações por parte do actual governo, mantendo-se o grave problema 

estrutural do Serviço Nacional de Saúde privando as populações de um direito fundamental 

consagrado na Constituição da República Portuguesa. 

 

Faltam médicos no Centro de saúde de Silves, na extensão de Saúde de S. B. de Messines; na 

extensão de Saúde de Alcantarilha e Pera em São Marcos da Serra. Tem-se vindo a desenvolver um 

conjunto de lutas, pelas populações no concelho em defesa do SNS, sempre com o estimulo e 

participação da organização e a solidariedade dos eleitos da CDU. Na prática prossegue a ofensiva 

de degradação e esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde, no qual estão directamente 

interessados os grupos económicos que operam no sector, está a traduzir-se numa cada vez maior 

dificuldade de acesso aos cuidados de saúde e à substituição deste direito por um negócio. Silves 

sofre ainda do conjunto de constrangimentos que estão a ser impostos no Hospital de Portimão e do 

sucessivo adiamento de uma legítima aspiração das populações – tantas vezes prometida e tantas 

vezes adiada pelos Governos do PS, PSD e CDS – do chamado Hospital Central do Algarve.   

 

Na educação, a escola publica está a ser profundamente ameaçada com a  crescente 

desresponsabilização do governo das suas competências para as autarquias locais sem a 

correspondente transferência de meios, os profissionais( professores e auxiliares), os pais e 

encarregados de educação os eleitos locais continuarão a desenvolver a luta contra a 

municipalização da educação. Quando se exigia a requalificação do conjunto de equipamentos 

escolares, a valorização das condições de trabalho e de estudo da comunidade escolar, o 

alargamento do acesso aos mais elevados graus de ensino pela maioria da população, aquilo a que 

se assiste é a uma progressiva desvalorização da escola pública, à sua elitização – designadamente 

por via da imposição da chamada “profissionalização” das vias de ensino, à degradação das 

condições de trabalho e do número de professores, educadores e auxiliares, à permanente ameaça de 

encerramento e concentração de escolas e de turmas com as consequências negativas que daí 

decorrem.  

 

 

 

 

 

 

 



Autarquias 

A avassaladora e clara vitória da CDU nas eleições autárquicas de Outubro de 2017,deixou uma 

marca histórica em eleições autárquicas no concelho de Silves, (numero de votos e mandatos 

alcançados) ficando evidente e inquestionável o trabalho desenvolvido durante o mandato 2013-

2017. A Limpeza urbana e Higiene Pública, que caminhava (nos mandatos da gestão PSD)  a passos 

largos para a privatização, foi sujeita a importantes e significativos investimentos, designadamente,  

na aquisição de 3 veículos pesados de recolha de resíduos e outros equipamentos, na realização 

periódica e crescente da lavagem e desinfecção de contentores, na extensão e reprogramação da 

recolha diários dos resíduos, no concretização de campanhas de sensibilização ambiental, etc; o 

reequilíbrio financeiro das contas da autarquia foi restabelecido e consolidado; o passivo financeiro, 

não obstante, o enorme esforço de investimento, foi reduzido no mandato autárquico anterior, em 

8,3 milhões de euros; 70% por cento do serviço da dívida concentrou-se no mandato anterior, 

representando cerca de 12,7 milhões de euros, no qual se inclui o famigerado e danoso processo 

Viga d´Ouro; desencadeou-se um relevante programa de investimentos alargado a todo o concelho, 

que colocou(a) o Município de Silves, neste item,  nos lugares de honra dos municípios algarvios, 

com a realização de obras fundamentais e estruturantes nas áreas das redes de abastecimento de 

água e saneamento, rede viária, reabilitação e requalificação urbanas, e equipamentos; a actividade 

autárquica pauta-se pela concretização de linhas de orientação estratégica, tendo sempre presente a 

visão sistémica e a abordagem prioritária e de conjunto da problemática local; os trabalhadores da 

autarquia, viram as suas condições de trabalho valorizadas, sendo a primeira Câmara do Algarve a 

recuperar as 35 horas de trabalho semanal; as freguesias, coleticvidades e Bombeiros viram 

reforçadas as transferências por parte da Câmara; as populações foram ouvidas e atendidas pelos 

eleitos (implementação de duas edições do Orçamento Participativo de natureza consultiva); o IMI 

tem o valor mínimo; o Município de Silves resistiu ao aumento do tarifário da água e efectivou a 

revisão em baixa do Regulamento de Taxas e Licenças que preconiza medidas de incentivo ao 

investimento em vários segmentos da actividade económica; o Município de Silves criou e 

implementou um Regulamento de Apoios Sociais que abarca áreas como a habitação, a educação, a 

saúde ou os transportes; as medidas de política municipal nas áreas da cultura, do património ou da 

educação assumiram natureza prioritária, com o reforço do investimento e a introdução de rubricas 

criativas que colheram valioso reconhecimento público; a emblemática Feira da Laranja foi 

retomada, registando êxito assinalável; redinamizou-se e alargou-se as comemorações do 25 de 

Abril; o empenhamento, coesão, esforço e sacrifício da equipa dirigente autárquica que privilegia o 

trabalho colectivo, a simplicidade e transparência da gestão, a proximidade aos cidadãos e às 

populações têm sido a força motriz que conduz ao bom desempenho e aos bons resultados da 

actividade municipal, sabendo-se que as exigências relativas aos Eleitos da CDU são muito altas. 



 

Naturalmente, ainda há muito por fazer, muitas obras e projectos em curso,  estão identificadas e 

ainda não corrigidas debilidades e insuficiências a corrigir, mas com trabalho, dedicação, empenho 

e esforço colectivo, o Partido, os eleitos e activistas da CDU, saberão honrar a  de novo a confiança 

depositada e extremamente expressiva, há cerca de 9 meses, pela população do concelho. 

 

 

 

 

3- Propostas do Partido para o concelho de Silves 

 

A clara vitória da CDU nas eleições autárquicas de Outubro de 2017, deixou uma marca histórica 

em eleições autárquicas no concelho de Silves, (numero de votos e mandatos alcançados) ficando 

evidente e inquestionável o trabalho desenvolvido durante o mandato 2013-2017. Limpeza urbana, 

que caminhava( nos mandatos da gestão PSD)  a passos largos para a privatização, melhorou; o 

reequilíbrio financeiro das contas da autarquia foi consolidado; os trabalhadores da autarquia, viram 

as suas condições de trabalho valorizadas, sendo a primeira Câmara do Algarve a recuperar as 35 

horas de trabalho semanal; as freguesias, coleticvidades e Bombeiros viram reforçadas as 

transferências por parte da Câmara; as populações forma ouvidas e atendidas pelos eleitos 

(orçamento participativo a titulo consultivo); o IMI tem o valor mínimo; redinamizou-se e alargou-

se as comemorações do 25 de Abril.  

 

Naturalmente, ainda há muito por fazer, muitas obras e projectos em curso,  estão identificadas e 

ainda não corrigidas debilidades e insuficiências a corrigir, mas com trabalho, dedicação, empenho 

e esforço colectivo, o Partido, os eleitos e activistas da CDU, saberão honrar a  de novo a confiança 

depositada, há cerca de 9 meses, pela população do concelho. 

 

 

3- Propostas do Partido para o concelho de Silves 

 

A situação do concelho de Silves reflecte uma realidade que é mais geral. Os problemas com que os 

trabalhadores e as populações de Silves estão confrontados exigem e reclamam uma política 

patriótica e de esquerda que, em ruptura com a submissão do poder político ao grande capital, 

assuma a valorização dos salários e das pensões, defenda e promova o aparelho produtivo nacional, 

imponha a renegociação da dívida pública, garanta o controlo público dos sectores estratégicos da 



economia, avance para uma justa tributação fiscal do capital monopolista, promova o investimento 

e os serviços públicos, afirme a soberania e a independência nacional face às imposições da UE e do 

grande capital nacional. Há anseios, aspirações e problemas concretos na região e no concelho que 

reclamam respostas e o PCP tem tido um vasto património de intervenção e proposta quer na 

assembleia da república quer nas autarquias. 

 

Algumas das principais prioridades: 

 A valorização da actividade económica produtiva ligada à agricultura e ao mar – pescas, que 

implica uma política que garanta o rendimento dos pescadores e um forte investimento 

público e de apoio à actividade agrícola. 

 

 Uma política de promoção da actividade turística do concelho que recuse a submissão da 

actividade produtiva a esta realidade, a especulação imobiliária e a descaracterização social, 

económica e cultural do concelho. 

 

 Uma política que desenvolva o conjunto de meios de transporte e acessibilidades, 

designadamente com a eliminação de portagens na Via do Infante, o desenvolvimento do 

transporte ferroviário e a modernização da linha do Algarve, a requalificação da EN125 e da 

EN 124 e do conjunto de estradas nacionais e municipais( são muitas as repavimentações, 

arranjos e requalificações que a Camara Municipal tem efectuado nas estradas e caminhos 

municipais). 

 

 Uma política de favorecimento e promoção do comércio tradicional ligada ao aparelho 

produtivo local e regional, regulando novas tentativas de instalação de grandes superfícies 

comerciais, limitando os horários de funcionamento das mesmas, valorizando os mercados 

do concelho( projectos em curso de requalificação dos mercados de Silves e São Bartolomeu 

de Messines). 

 

 Uma política que promova a requalificação do parque urbano existente, democratize o 

acesso à habitação, combata a especulação imobiliária. 

 

 Uma política de dinamização do investimento público que aponte para a construção de 

novas infraestruturas e investimentos como: o desassoreamento do rio Arade e a 

revitalização das suas margens; promover a requalificação de toda a frente de mar em 

Armação de Pera, evitando negociatas e salvaguardando o património ambiental;   



 

 Uma política que em ruptura com o desmantelamento e privatização dos serviços públicos 

reclame o desenvolvimento do conjunto de infra-estruturas e meios ligados ao reforço do 

Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública e da segurança das populações. 

 

 Uma política que defenda e afirme a diversidade do concelho, assente nas suas 8 freguesias, 

recusando os objectivos impostos pela extinção de freguesias e incentive as populações a 

lutarem pela recuperação das freguesias. 

 

 Uma política de democratização e promoção da cultura e do desporto, que combata a 

desresponsabilização do Estado no seu financiamento e promova a participação e 

envolvimento do movimento associativo local com a criação e desenvolvimento de uma rede 

pública de equipamentos desportivos e culturais; o apoio às colectividades; a formação de 

dinamizadores desportivos e culturais;  

  

Estas e outras propostas reclamam, mudanças estruturais na natureza das politicas dos governos que 

têm conduzido o país. Profundas mudanças que estarão tanto mais próximas quanto maior for a 

influência e força do PCP e mais intensa e ampla for a luta de massas no concelho. 

Luta de massas, que a organização do Partido e os seus militantes e simpatizantes têm contribuído a 

intensificar e desenvolver, participando e mobilizando os trabalhadores e as populações para as 

inúmeras acções e manifestações (manifestações/concentrações nacionais, manifestações/acções 

regionais e locais).  

 

4 – A luta no concelho de Silves 

A luta dos trabalhadores e das populações desenvolveu-se ao longo dos últimos 4 anos no concelho 

de Silves, sendo que, quer o papel do Partido, quer o papel dos eleitos da CDU, se revelaram 

fundamentais neste percurso. São de destacar, no plano da luta dos trabalhadores, as lutas 

desenvolvidas pelos trabalhadores da administração pública central e local, com a realização de 

diversas greves e a participação em várias manifestações e acções de convergência da CGTP-IN. A 

luta dos trabalhadores do comércio e grandes superfícies, dos trabalhadores da hotelaria, dos 

trabalhadores da CP e EMEF, dos trabalhadores do Grupo Eva, assim como de outros sectores com 

diversas acções ao longo dos anos, contra  a precariedade e melhores salários.  Tem também lugar 

de destaque a luta dos agricultores e proprietários agrícolas e florestais, por mais apoios públicos e 

pelo acesso à água.   

Destaca-se ainda a luta das populações com numerosas acções que foram dinamizadas em defesa do 



Serviço Nacional de Saúde, com destaque para os Centros e extensões de saúde de Messines, Silves 

e Alcantarilha. Outras lutas tiveram lugar, designadamente no plano da mobilidade e transportes 

com destaque para as lutas contra as portagens na Via do Infante, pela requalificação da EN 125, 

EN 124 e IC1, pela electrificação e modernização da linha do Algarve e pela paragem do comboio 

em São Marcos da Serra. 

Novas ameaças pairam no ar visando o enfraquecimento dos serviços públicos, como sejam em 

relação à Caixa Geral de Depósitos e ao perigo do encerramento de balcões, a tentativa de 

transferência para a Câmara Municipal de responsabilidades que são da administração central e que, 

a ir por diante, colocará ainda maiores dificuldades às populações. A continuação e intensificação da 

luta de massas no concelho, honrando as melhores tradições de luta dos Silvenses, requer um 

redobrado esforço do Partido nessa direcção.      

   

5- O Partido – Caracterização e objectivos  

 

 

O Partido conta em Silves com 136 militantes (no inicio da entrega do novo cartão em Marco 2018, 

tarefa central que continua a desenvolver-se). Trata-se de um efectivo considerável, mas 

envelhecido, pelo que é urgente a tomada de medidas que visem o rejuvenescimento da 

Organização ( 62 camaradas- 45.6% tem idades acima dos 64 anos).Também e reduzido o numero 

de camaradas mulheres ( 38-27.9%). 

A campanha de actualização e entrega do novo cartão e reforço da militância iniciada em Março, 

confirma esta tendência. A concretização desta tarefa esta em curso no entanto e necessário 

intensificar o ritmo e responsabilizar mais camaradas pelos contactos, neste momento faltam 

contactar e entregar o novo cartão a cerca de metade da organização. 

Regista-se como positivo e uma linha de trabalho prioritária o recrutamento, durante os anos de 

2015, 2016, 2017 inscreveram-se no Partido 26 novos Camaradas. A acção nacional de contactos 

com 5000 trabalhadores que está em curso, visando o recrutamento para o Partido, também passa 

pelo concelho de Silves. Estão identificados neste momento mais de 20 trabalhadores do concelho 

que será necessário contactar. 

 

 

 Estrutura e actividade do Partido 

 

Mantêm-se algumas das principais dificuldades dos últimos anos, um número muito reduzido de 

camaradas tem assegurado o essencial do funcionamento do Partido o que dificulta a resposta mais 



adequada às múltiplas solicitações que vão surgindo. 

 

Apesar destas dificuldades, podemos considerar que mais de 50 camaradas mantém um contacto 

regular com a organização, dos quais 53 pagaram quotas em 2017, número insuficiente que revela 

debilidades que precisam de ser ultrapassadas. 

 

Em termos de estrutura, as Organizações das Freguesias, designadamente S B de Messines e Silves 

vão mantendo e desenvolvendo de forma diversa a sua iniciativa política. Não existe actualmente 

nenhuma estrutura de enquadramento e ligação aos membros do Partido nas empresas e locais de 

trabalho( existe um grupo de trabalho constituído recentemente no âmbito da campanha nacional 

dos 5000 contactos com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho), tarefa que urge dinamizar 

pois registam-se atrasos e insuficiências. 

 

São regulares as acções de distribuição da informação do Partido e a afixação de propaganda no 

concelho. 

 

Efectuam-se distribuições e contactos com regularidade em algumas das empresas e locais de 

trabalho prioritários, designadamente junto dos trabalhadores da CMS, na plataforma logística do 

Algoz /Pingo Doce, nos estabelecimentos Teófilo em São Bartolomeu de Messines, em algumas 

escolas e sobretudo nos locais de maior concentração popular ( mercados municipais). 

 

Há dificuldades para assegurar a venda de imprensa partidária. Semanalmente são vendidos 15 

Avantes! na freguesia de S B de Messines e 10 Avantes em Silves, existem cerca de 15 por 

assinatura no resto do concelho. 

 

Realizam-se iniciativas de convívio, no CT de Silves, no CT de SBM tem havido mais dificuldade, 

no entanto durante os últimos anos realizaram-se almoços convívio do aniversário do Partido, 

iniciativas no âmbito da CDU (FISSUL, 25 Abril) que constituem fonte de receita, além do ponto de 

encontro que por si só, representam. 

 

A participação em iniciativas de carácter regional tem-se mantido com uma resposta ao nível das 

dificuldades existentes.  

 

Registam-se ao longo dos anos: a realização de diversas iniciativas de promoção do debate e 

discussão em torno de problemas muito diversos que marcam a realidade local, nacional e 



internacional; as iniciativas de comemoração do centenário da Revolução de Outubro, do II 

centenário do nascimento de Karl Marx, do centenário do nascimento de José Vitoriano; o 

desenvolvimento das várias campanhas nacionais que o Partido tem vindo a promover; a presença 

regular de eleitos do PCP na Assembleia da República e no Parlamento Europeu em contacto com 

as populações e entidades locais e que, por sua vez, resultam na denúncia de problemas e 

apresentação de propostas; a tomada de posições públicas, seja no âmbito do PCP, seja no quadro 

dos eleitos e dos órgãos autárquicos onde estamos em maioria da CDU, sobre matérias relacionadas 

com o concelho. 

 

A existência de dois centros de trabalho do Partido no concelho constitui uma realidade que garante 

uma presença e potencialidades de trabalho que devem ser valorizadas. Contudo, envolvem custos 

que obrigam a um grande esforço da organização para os suportar. A sua dinamização deverá 

constituir uma prioridade de trabalho.  

 

 

Objectivos para o reforço da Organização: 

 

 Eleição da Comissão Concelhia que possa, duma forma mais eficaz, dar resposta às necessidades e 

às potencialidades do trabalho partidário no concelho.  

 

 Reforçar a estruturação da Organização Partidária.  

 Criar  um organismo para enquadramento dos membros do Partido por locais de trabalho. 

Fortalecer e dinamizar a célula dos trabalhadores comunistas da Câmara Municipal 

 Redinamizar a composição e trabalho da comissão de freguesia de Silves e estruturar o 

trabalho do Partido em S.B. Messines. 

 Realizar no 1º trimestre 2019 a Assembleia de Organização da freguesia de S.B.Messines.   

 Prioridade ao recrutamento e respectiva integração e responsabilização de novos militantes.   

 Desenvolver o trabalho de direcção visando a responsabilização de um maior número de 

camaradas, por tarefas concretas: acompanhamento de organizações; cobrança de quotas; 

venda da imprensa Partidária; distribuição de propaganda;  

 Alargamento do número de camaradas a pagar e a cobrar quotas.   

 Ampliação da base financeira do Partido por via da cobrança de quotas, de iniciativas de 

angariação de fundos, de abordagens a camaradas e amigos, de alargamento do número de 

eleitos que assumem o compromisso de não serem nem beneficiados nem prejudicados pelo 

exercício de cargos públicos.  



 Planificar, responsabilizar e comprometer o maior número de Camaradas e amigos com as 

campanhas de fundos ( verão e dia de salario no final de cada ano)..   

 Alargamento da compra, venda e difusão da imprensa partidária (“avante” e “O Militante”). 

 o reforço da nossa ligação com os trabalhadores e as populações, através de contactos 

directos, distribuição da nossa informação e propaganda, as tribunas de opinião, etc., etc. 

 Maior envolvimento da organização na preparação e construção da Festa do Avante! e 

prioridade à venda da EP. 

 Acompanhar todos os eleitos da CDU. 

 Desenvolver o trabalho unitário junto de democratas e das populações: potenciando a 

participação de muitos independentes nas listas da CDU. 

 Melhorar o trabalho junto da Juventude e o acompanhamento à intervenção da JCP. 

 Contribuir para a dinamização dos Centros de Trabalho. 

 Dinamizar diferentes vertentes que contribuam para a formação política e ideológica dos 

quadros do Partido, incluindo a realização e participação em cursos.   

 

 Organizar para intervir e aumentar influencia 

 

O reforço da organização do Partido visa essencialmente ampliar a intervenção do Partido junto dos 

trabalhadores e da população. Um Partido mais atento e ligado à vida do concelho, em particular à 

classe operária e ao conjunto dos trabalhadores, mas também às múltiplas dimensões da vida 

económica, social e cultural de Silves, é uma condição para ampliar a luta por profundas 

transformações na sociedade que são necessárias à melhoria das condições de vida. 

 

O conhecimento e a tomada de posição sobre a situação concreta das empresas e sectores em Silves, 

sobre o conjunto de problemas com que se confrontam os trabalhadores, as populações, os pequenos 

empresários, os utentes de serviços públicos deverão constituir uma prioridade da acção e iniciativa 

política do Partido no concelho. Iniciativa política que deve ter sempre a perspectiva de mobilizar 

para a luta, para a participação e envolvimento dos próprios, lutando em função dos seus interesses 

e aspirações. 

 

O acompanhamento da situação envolvente do conjunto dos serviços públicos como Saúde, 

Educação, apoios sociais, habitação e outros indispensáveis à vida da nossa comunidade. 

A intervenção em torno dos problemas associados ao agravamento do custo de vida e condições de 

vida das populações do concelho. 

O acompanhamento da intervenção das autarquia, a par, do enquadramento dos eleitos da CDU, da 



sua prestação de contas e intervenção junto das populações 

 

5- Democracia e Socialismo – os valores de Abril no futuro de Portugal 

 

O Partido tem uma longa tradição no concelho de Silves. Ao longo de décadas os comunistas 

estiveram à altura das suas responsabilidades para com o povo e a pátria. Na luta contra o fascismo 

e pela liberdade, na revolução e conquistas de Abril, na luta contra a política de direita que decorre 

há 42 anos, o PCP esteve na vanguarda. 

A 7ª Assembleia de Organização Concelhia de Silves do PCP, ocorre num momento particular de 

avanços, defesa e reposição de direitos para os trabalhadores, mas onde os problemas estruturais e 

os constrangimento impostos ao desenvolvimento do Pais mantem-se . Ao Partido está colocada 

uma grande responsabilidade. Mas se soubermos reforçar a nossa ligação às massas, afirmar as 

nossas propostas, o nosso projecto de sociedade, o nosso ideal comunista, mais cedo do que tarde os 

objectivos a que nos propomos - de ruptura com a política de direita, de construção de uma política 

patriótica e de esquerda, tendo no horizonte a Democracia Avançada e o Socialismo em Portugal – 

serão alcançados.    

 

 

 


