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Uma Assembleia da República soberana implica romper com o  

Memorando da Troika e com todos os tratados da União Europeia 

Reatar com o 25 de Abril 

Desde o dia 15 de Setembro de 2012 – quando um milhão de portugueses saiu à rua, para dizer: “Fora com o 

Governo, que se lixe a Troika, devolvam-nos as nossas vidas!” – que o governo PSD/CDS está ferido de 

morte, perdendo inclusive o apoio do eleitorado que o elegeu. 

Daí para cá, as mobilizações jamais pararam de exigir a demissão deste Governo e desta “maioria”. 

No entanto, este Governo nunca desistiu de prosseguir a sua ofensiva, apoiado no FMI e na União Europeia, 

no Presidente da República e na política de divisão, de concertação e de “acompanhamento” das direcções 

das organizações que representam a classe trabalhadora. 

A greve dos professores dos ensinos básico e secundário, realizada durante quase três semanas, construindo 

os seus próprios fundos de greve, a partir de cada escola, e em unidade total com todas as suas organizações 

sindicais, começou a responder à exigência de milhões de cidadãos.  

De facto, a sua luta unida – ao obrigar o Governo a ter de retroceder no seu objectivo de despedimento, já no 

próximo mês de Setembro, de milhares de entre eles – imprimiu um cunho diferente à jornada de greve 

geral, realizada a seguir, e levou a Troika a censurar publicamente o Governo por este recuo, e a afirmar não 

ter confiança na capacidade do mesmo para impor o corte de 4700 milhões de euros com que este se tinha 

comprometido. 

E é no seguimento destes factos que o ministro das Finanças, Vítor Gaspar – por todos visto como o rosto 

incondicional da Troika – pede a sua demissão, confessando publicamente que a sua política não permitia 

senão o fracasso e que, aliás, já tinha comunicado ao Primeiro-ministro a sua vontade de sair do Governo 

desde as mobilizações de 15 de Setembro. 

Depois deste “tiro no porta-aviões”, como alguma imprensa comentou, foi a vez da demissão do Presidente 

do CDS, Paulo Portas, o segundo partido da coligação. 

Por mais que queiram mascarar a realidade, os factos são os factos: o Governo, há muito moribundo, não 

conseguiu esconder como se estilhaça em bocados, perante a resistência e a mobilização da população 

portuguesa. 

As forças institucionais da União Europeia e do FMI, à semelhança do que têm feito noutros países, não 

podem deixar que em Portugal se abra uma brecha no seu dispositivo de destruição da vida dos povos e das 

nações. E assim, tendo como testa-de-ferro o Presidente da República, apostam na capacidade da Direcção 

do PS para realizar um acordo de “salvação nacional” – diga-se, um acordo de salvação do Governo 

estilhaçado – para prosseguir a sua ofensiva. 

Mas, de novo, a força da resistência da classe trabalhadora, de novo a ameaça de mobilização dos 

professores que pela voz da FENPROF, declaram que – se a Acta assinada, garantindo os postos de trabalho 

de todos os professores com “horário-zero”, não for respeitada – os professores ocuparão as ruas até a 

mesma passar a ser lei, o impacto desta resistência, atravessando de alto a baixo o PS, forçou a Direcção do 

PS a recusar capitular, a recusar seguir o caminho do PS grego (PASOK), que se suicidou perante a ditadura 

da Troika, permitindo a continuação do sofrimento e da destruição do povo grego. 



A saída positiva para Portugal, não depende do Presidente da República 

Ela está nas mãos dos dirigentes das forças políticas que se reclamam da defesa do 25 de Abril 

O POUS sempre afirmou que Portugal só poderá sair do caminho do desastre económico, social e político, 

rompendo com as instituições da União Europeia, agora reforçadas com o FMI. 

Esta ruptura – que o processo de mobilização da classe trabalhadora e das populações exige, a cada 

momento – não está nas mãos do Presidente da República. 

Assim, para o POUS, não constitui qualquer surpresa a decisão de Cavaco Silva em tentar segurar um 

Governo estilhaçado e ferido de morte, desde há quase um ano, em resultado da resistência, das 

manifestações e das greves de todas as camadas da população portuguesa. 

Seria surpreendente era que um homem que aceitou e pôs em prática todas as directivas da União Europeia – 

desde as que impuseram a destruição da agricultura, da frota de pesca ou da marinha mercante, até às que 

desmantelaram grande parte do sector industrial e comercial – se virasse agora contra os seus amigos. 

Não foi ele que demitiu o ministro das Finanças, nem mandou Paulo Portas dizer que a sua saída do 

Governo era “irrevogável”. Foi a luta do povo português!  

É por isso que a saída para acabar com o Governo e com todos os obstáculos ao restabelecimento da 

democracia está nas mãos das direcções das organizações dos trabalhadores, começando por recusar 

qualquer concertação com um Governo que se submeta à Troika. 

A greve dos professores, unidos com os seus sindicatos e a moção aprovada por unanimidade, num plenário 

em Lisboa, realizado a 20 de Junho – defendendo a mobilização com todos os sindicatos da Função Pública 

– mostram o caminho. 

O POUS está consciente que esta vontade de organizar a mobilização unida dos trabalhadores com as suas 

organizações, da base ao topo, para obrigar o Governo a cair – como caiu o ministro das Finanças – é 

seguramente partilhada por milhares de militantes, de diferentes sindicatos e partidos políticos. 

Esta convicção é, desde já, partilhada com todos quantos se começaram a ligar através do Movimento para a 

Retirada do Memorando da Troika (MRMT). 

Acção unida com os trabalhadores dos outros países da Europa 

Para a construção das bases para uma União Livre das Nações Soberanas da Europa 

Também nos outros países europeus, sobretudo aqueles que estão sob a ditadura directa dos especuladores – 

como os nossos irmãos dos Estado espanhol, os povos de Itália ou da Grécia – se expressa, de forma 

gritante, a contradição entre a força da sua mobilização e a persistência no poder dos governos ao serviço da 

Troika. 

Consciente de que o futuro do povo português não é distinto e está ligado aos interesses dos outros povos da 

Europa, o POUS associa-se aos militantes que reunidos na Conferência Operária Europeia, em Março 

passado, em Tarragona, constituíram uma Coordenação e adoptaram uma Resolução para defesa da 

independência das organizações sindicais e da construção das bases para uma União Livre das Nações 

Soberanas da Europa, sem explorados nem exploradores. 
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