
  

  Partido Operário de Unidade Socialista (Secção Portuguesa da IVª Internacional) 

 

Os eleitores fizeram a sua parte. 

O que esperam os dirigentes da “oposição” para assumir a deles? 

 

A coligação PSD/CDS sofreu a maior derrota de sempre em 

eleições autárquicas. 

Uma parte do povo votando nas listas dos partidos que 

mergulham as suas raízes na luta do povo e do 25 de Abril. 

Outra parte votando em listas de independentes, por não se 

reverem na prática destes partidos. 

Outros deslocando-se às urnas para descarregar um voto 

branco ou nulo. 

Quase outros tantos (47,4%) não puseram lá os pés, 

querendo mostrar com esse gesto que a democracia em que 

estamos a viver é uma farsa. E não é compreensível este 

comportamento, tal como a penalização do PS (com a perda 

de 244 mil votos em relação às últimas autárquicas) perante 

a postura da sua Direcção de continuar ligada ao 

Memorando da Troika? 

O povo fez o que tinha a fazer. 

Já o tinha feito há um ano quando, a 15 de Setembro, 1 

milhão encheu as principais praças das cidades de todo o 

país. 

Tem-no feito através de múltiplas greves e manifestações. 

Reafirmou-o agora nestes resultados eleitorais. 

E o que dizem o Governo e o Presidente da República? 

O Governo diz que “não se afastará nem uma linha do 

programa da Troika”, isto é, a continuação das 

privatizações, dos despedimentos, dos cortes nos salários, 

nas pensões de reforma e nos serviços públicos. 

E o Presidente da República diz que tudo está a correr bem. 

E por outro lado, os arautos dos “mercados” vão avisando 

que Portugal não cumpre os seus compromissos e, por isso, 

será necessário um novo resgate ainda mais duro. 

Perante este quadro de destruição imparável, e perante a 

exigência do povo português que diz “Basta!”, não é 

legítimo, não é responsável, não é prudente colocar a  

seguinte pergunta: “O que esperam os partidos da oposição, 

o que esperam as Centrais sindicais para, em conjunto, 

organizarem o levantamento nacional de todo o povo para 

varrer do poder e do país os ministros ao serviço da Troika e 

os agentes estrangeiros aqui acampados?”. 

Não será esta a maneira mais económica e mais simples de 

impedir que seja imposto mais um Orçamento do Estado de 

destruição, com todas as consequências de pobreza e de 

miséria que ele irá trazer? 

 Não será esta a maneira mais simples de transformar a 

“janela de esperança”, que o povo abriu com o seu voto, na 

organização, em todo o país, das populações com os 

autarcas que acabam de eleger, dos grupos sectoriais dos 

trabalhadores com as suas organizações, dos estudantes, 

professores e restantes trabalhadores das escolas, para 

fazer com que a imensa energia do povo se transforme em 

vida organizada, no quadro da paz e da democracia, única 

maneira de salvar o nosso país da catástrofe? 

Os militantes do POUS e do MRMT, alguns dos quais 

participaram como candidatos nestas eleições no 

Movimento +Concelho da Marinha Grande, não têm 

interesses distintos dos do conjunto dos trabalhadores 

portugueses. Por isso, apoiarão todos os passos, por mais 

pequenos que sejam, que vão neste sentido: 

- Pela mobilização nacional que acabe com o Governo 

derrotado nas urnas e com o programa que ele aplica 

- Pela retirada do Memorando da Troika 

- Por um Governo que rejeite pagar uma dívida que não é 

do povo 

- Pela renacionalização da Banca e dos outros sectores 

estratégicos da economia 

- Pela cooperação solidária com os outros povos, abrindo 

o caminho para a constituição de uma união livre de 

nações soberanas, sem explorados nem exploradores. 
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