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RETOMAR A REVOLUÇÃO DO 25  DE ABRIL! 

INDEPENDÊNCIA DAS ORG ANIZAÇÕES DOS TRABAL HADORES! 

FIM DE TODOS OS TRATA DOS DA UNIÃO EUROPEIA!  

UNIÃO LIVRE DAS NAÇÕE S SOBERANAS DE TODA A EUROPA! 

Uma imensa angústia e preocupação atravessam o pensamento da grande maioria do povo português, 

confrontado com problemas sociais e económicos gravíssimos – 25% da população a viver abaixo do limiar da 

pobreza. 

Não há nenhum determinismo para esta situação de catástrofe. A Revolução do 25 de Abril provou-o. As suas 

conquistas políticas, económicas e sociais abriram o caminho à construção de uma sociedade de progresso, e à 

cooperação com os outros povos da Europa e do resto do mundo, que é exactamente o contrário das imposições 

da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O POUS – que tem participado, com militantes de outros quadrantes político-partidários ligados no MRMT 

(Movimento para a Retirada do Memorando da Troika), na luta pela frente unida dos trabalhadores com as suas 

organizações, para a derrota do Governo e a retirada do Memorando da Troika – formaliza hoje uma candidatura 

ao Parlamento Europeu para afirmar: 

1 Cada dia que passa, com o nosso país sujeito à ditadura das instituições da UE e do FMI, é mais um dia de 

aumento dos despedimentos, da emigração forçada, do corte nas pensões e nos salários, é mais um dia de 

pilhagem da nossa riqueza. 
 

2 Existe uma saída positiva para pôr fim a esta guerra feita contra o povo português. Ela passa por 

reatar com o caminho do 25 de Abril, o que exige a ruptura com essas instituições. 

 

3 Essa ruptura está inscrita em todos os movimentos de resistência dos trabalhadores e das populações em 

Portugal. Está igualmente contida nas mobilizações dos povos de Espanha, da Itália, da Grécia e da França, 

onde as últimas eleições autárquicas acabam de mostrar a rejeição às medidas de ataque aos serviços públicos 

e à Segurança Social, que as instituições da UE e do Governo que a elas se submete querem impor ao povo 

francês. 

 

4  Se estas mobilizações em Portugal não levaram até agora à concretização dos objectivos afirmados por 

milhões de trabalhadores, a razão reside na orientação das Direcções das suas organizações ao recusarem 

romper com as instituições da UE e do FMI. Estas Direcções não só não rompem com essas instituições, 

como escondem a natureza e conteúdo das mesmas, apelando para que o povo português vote para o 

chamado “Parlamento” Europeu, como se a derrota do o governo PSD/CDS dependesse desse voto. 

 

5 A saída para acabar com esta guerra económica e social, para derrotar o Governo, não está nestas eleições. 

Ela está na mobilização unida dos trabalhadores com os seus sindicatos, está no  reatar com o 25 de Abril. 

 

6 A saída está na independência total das organizações dos trabalhadores, face à Troika e a todas as 

outras instituições do capital financeiro.  

 

Lisboa, 14 de Abril de 2014 
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