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Bom dia caros camaradas. 

Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso convite, que levou a que esteja aqui uma delegação de dois 

militantes de Portugal e uma camarada do Brasil, actualmente a ajudar a construir a Secção portuguesa da IVª 

Internacional no nosso país, pela circunstância de estar a efectuar os estudos para a sua tese de doutoramento 

numa universidade de Lisboa. 

Em segundo lugar, quero dizer-vos aquilo que interiorizei e irei relatar aos militantes portugueses, quando chegar 

ao meu país. 

Essencialmente, foi a oportunidade de poder aprender convosco, como se estivéssemos num laboratório, 

analisando a realidade, para saber identificar os problemas e encontrar a forma de lhes responder. 

Registo a imagem de um camarada que ontem afirmou, na sua intervenção, que éramos uma grande cabeça, mas 

sem o corpo para realizar aquilo que ela guarda e constrói dentro de si. 

Sim, de facto a nossa cabeça é o Programa da IVª Internacional e tudo o que já conseguimos assimilar do 

património da enorme experiência do combate dos militantes que nos precederam. 

E o camarada Arpo afirmou também, numa das suas intervenções, que a questão central era saber o que vamos 

fazer, como o vamos fazer e com quem o vamos saber. 

De facto o método é o mesmo, em toda a parte. Como ajudar a nossa classe a resolver o problema da Direcção 

das suas organizações e nesse processo construir o partido que lhe permita tomar o poder, reorganizando toda a 

sociedade sobre a base da cooperação fraterna e solidária. 

Ultrapassámos já o período em que fomos tratados como inimigos do movimento operário. Ultrapassámos depois 

o período em que fomos considerados estrangeiros dentro da nossa classe. Temos consciência de que esses 

tempos custaram muitos sacrifícios e a vida de muitos camaradas. 

Estamos agora a parte inteira dentro das nossas organizações, dentro dos sindicatos, mas também num momento 

em que a ofensiva do imperialismo e de todas as instituições ao seu serviço – governos e nosso caso a Troika 

(com o FMI e a União Europeia) – fustigam brutalmente o movimento operário, para destruir todas as conquistas, 

destruir o trabalho com direitos, a contratação colectiva e a Segurança social, as organizações sindicais, ao 

mesmo tempo que a generalidade das suas Direcções participam objectivamente neste processo, através de uma 

orientação, quer aberta quer camuflada, de diálogo e concertação sociais com essas instituições.  

O método de intervenção dos militantes da IVª Internacional é o mesmo em todo o lado, mas a forma que tomam 

as nossas respostas políticas pode ser diferente, consoante as circunstâncias de cada país. 

Pude compreender que aqui os trabalhadores e os povos estão confrontados a uma situação que lhes impõe que o 

seu combate tenha de combinar a luta pela direito a viver com a luta política pela existência de repúblicas livres e 

soberanas, para poderem com elas construir uma União Livre e fraterna. Trata-se de uma necessidade política e 

social que as instituições da monarquia franquista proíbe, dizendo “Não” à decisão dos próprios parlamentos 

eleitos de organizarem uma consulta popular sobre esta exigência legítima e democrática e afrontando-se, de 

forma provocatória, às manifestações com milhões de trabalhadores, comprovando o seu acordo com os 

deputados do Parlamento regional, como aconteceu no passado dia 11 de Setembro, em Barcelona. 

No nosso país este problema foi ultrapassado. Há muito que somos uma nação independente, em relação ao 

domínio de Espanha. Já lá vai o tempo em que se dizia no nosso país: “De Espanha nem bom vento, nem bom 

casamento!”. 

De Espanha precisamos agora do “bom vento” – o vento do combate dos trabalhadores e dos povos de Espanha, 

irmanados na mesma necessidade de defender o caminho para uma União Livre das Repúblicas Ibéricas, no 

quadro do combate pelos Estados Unidos Socialistas da Europa. 



Mas se, em Portugal, não temos os problemas das instituições da monarquia franquista, temos a necessidade de 

combater pelo restabelecimento da soberania do povo português.  

Esta soberania, de uma nação livre e independente, como foi restabelecida com a Revolução do 25 de Abril (de 

1974), tem sido sistematicamente alienada, com a subordinação aos ditames da União Europeia e do FMI, que 

fizeram com que mais de 80% dos sectores estratégicos da economia nacional, além de terem sido privatizados, 

estejam sob o controlo de multinacionais ou de governos estrangeiros. A este estado de destruição do nosso país, 

juntou-se a perda do controlo da moeda e do Banco central, tal como em Espanha e nos outros países da Europa. 

O povo trabalhador português não tem que derrubar um Estado franquista. Mas em Portugal estamos 

confrontados com um Estado “capturado”, como alguns dizem, por gente que se apropriou dos lugares do 

aparelho de Estado para fazer a contrarrevolução, para se vingar do 25 de Abril. Fizeram-no e fazem-no sob a 

tutela das instituições da União Europeia e do FMI. É desta maneira que procuram sugar a riqueza produzida 

para  a entregar aos especuladores, ao mesmo  tempo que liquidam as formas de organização democrática que 

pusemos de pé nas escolas, nos hospitais e no Poder local, para poderem desmantelar os serviços públicos, o 

Código do trabalho e todas as  outras conquistas democráticas resultantes do 25 de Abril. Gente sem ética, e que 

age protegida por uma Justiça geralmente à sua medida. 

O nosso combate é pela unidade dos trabalhadores com as suas organizações, para retornamos o controlo de tudo 

o que nos tem sido roubado, apesar de tanta luta dos trabalhadores e das populações. 

No vosso Congresso, tivemos oportunidade de ver reafirmado que a construção do Partido que falta à nossa 

classe para que esta assuma a tarefa que é a sua – a tarefa de tomar o poder nas suas mãos, para garantir a paz e 

abrir o caminho à construção do socialismo – não se faz com proclamações, nem com frases feitas, nem com a 

política da denúncia.  

Damos passos na construção do Partido revolucionário, encontrando os meios para ajudar a nossa classes a agir, 

a ter confiança na sua capacidade, a construir a unidade com os seus sindicatos, para conseguir travar os ataques 

constantes que os governos – mesmo ultraminoritários – não param de fazer, apoiando-se na política de divisão e 

nos pactos sociais. 

De acordo connosco, sobre a necessidade de combater sobre este eixo, estão muitos trabalhadores, estão 

militantes de outras correntes políticas ou sem filiação partidária. 

Tal como os camaradas aqui procuram construir estruturas transitórias, para podermos ligar estes militantes, os 

jovens, os trabalhadores e neste processo não parar de discutir os problemas com que estamos confrontados, 

procurar construir iniciativas em comum e, ao mesmo tempo, materializar na vida o programa da IVª 

Internacional, sem o impormos a ninguém, em Portugal é necessário também saber desenvolver este caminho. O 

caminho que começámos a concretizar internacionalmente nas duas conferências operárias europeias de 

Tarragona e de Paris. 

Vocês discutiram aqui a forma de prosseguir este combate – quer no CATP, quer na Plataforma sindical – como 

tive oportunidade de compreender na reunião da Comissão operária e no debate em plenário. 

Em Portugal, começámos a trilhar este mesmo caminho, com o Movimento pela Retirada do Memorando da 

Troika, um movimento que agora tem a designação de Movimento Democrático para a Convergência do 

Trabalho (MDCT), mas com os mesmos objectivos, pois a Troika foi-se embora de Portugal apenas formalmente, 

visto que a sua política continua. 

Estamos juntos no mesmo combate. Precisamos de vocês, precisamos uns dos outros, para avançarmos no 

caminho para uma União das Repúblicas Ibéricas, na perspectiva da construção dos Estados Unidos Socialistas 

da Europa. 


