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Defender as conquistas do 25 de Abril 

é defender a ruptura com as instituições da União Europeia 

Por uma União Livre de Nações Soberanas de toda a Europa 

O 25 de Abril está vivo: 

- Na liberdade de falar, de manifestar, de escrever sem 

medo da cadeia, da tortura ou da mobilização para a 

guerra! 

- Nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos 

políticos, no Poder Local, nas eleições livres! 

- Na Escola pública, no Serviço Nacional de Saúde, na 

Segurança Social, na assistência às pessoas mais 

idosas! 

Todas estas conquistas estão na iminência de ser 

destruídas e outras já o foram. Trata-se das que eram 

os principais pilares da economia (as grandes empresas 

nacionalizadas que têm sido privatizadas por 

imposição da União Europeia e do FMI. 

O 25 de Abril é uma realidade viva, na consciência de 

milhões de portugueses e portuguesas que se batem por 

estas conquistas, e querem um futuro onde todos e 

cada um possa viver com dignidade. 

Lutar por esta realidade é defender a independência 

total das Centrais sindicais, face ao Governo e às 

instituições europeias, rompendo com as políticas de 

concertação e de pactos sociais, derrubando este 

Governo e derrotando a Troika, para que unidos, como 

no 25 de Abril, possamos impor: 

 

- A garantia a cada trabalhador de um vínculo 

contratual, pondo fim à discriminação fascista de 

cidadãos a trabalhar, lado a lado, com direitos 

diferentes. 

- A garantia de que nem mais uma família passa fome 

em Portugal, enquanto outros portugueses têm 

vencimentos de dezenas de milhar de euros. 

- O fim imediato do processo de privatizações dos 

transportes (incluindo a da TAP), das empresas de 

saneamento básico ou da água, e a renacionalização 

dos sectores estratégicos da economia, da Banca aos 

sectores da energia e das telecomunicações. 

- A aplicação de um plano de reconstrução e de 

desenvolvimento das forças produtivas, criado a partir 

de cada sector, com a intervenção democrática dos 

trabalhadores, de investigadores e da Banca.  

- A eleição de uma Assembleia da República soberana.  

- A ruptura com a União Europeia e os seus tratados, 

que são incompatíveis com o 25 de abril. 

- Um Governo que trabalhe para a construção de uma 

União Livre de Nações Soberanas de toda a Europa, 

assente na cooperação solidária dos respectivos povos. 

 

Lisboa, 21 de Abril de 2014 
 

Solidariedade com a Associação 25 de Abril 

O POUS, face à afronta da maioria ilegítima desta Assembleia da República, negando a palavra aos capitães que 

abriram a porta à Revolução de Abril, solidariza-se com a posição por estes assumida e considera que todos os 

deputados que se reclamam do 25 de Abril devem fazer o mesmo, deixando sozinhos no Parlamento aqueles cuja 

política tem como objectivo vingar e destruir todas as conquistas da Revolução. 

O POUS responde positivamente ao apelo da Associação 25 de Abril que diz, no seu comunicado de 17 de Abril: 

“(…) a Direcção da Associação 25 de Abril informa que decidiu levar a efeito uma evocação a Salgueiro Maia, 

personificando a homenagem a todos os militares de Abril, no Largo do Carmo, no dia25 de Abril, às 11 horas da 

manhã, evento para o qual desafia toda a população.“ 
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