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Nem um voto para a
coligação PSD/CDS!
A sua derrota abrirá melhores
condições para a luta de todo o povo!



                actualidade nacional >>>

Nesta campanha eleitoral, a quem
interessa a estratégia da divisão?
“O vosso programa é muito
justo, mas conseguem pô-lo
em prática sozinhos? Não se
vê que é preciso, primeiro que
tudo, procurar a unidade com
toda a esquerda, para que a
direita não possa dizer que
ganhou as eleições?”

E
sta frase corresponde
ao excerto de um
diálogo entre um
cidadão anónimo e
Catarina Martins, no

dia 22 de Setembro, quando
esta fazia a divulgação do BE
na rua, e foi relatado pelo
noticiário desse dia da 
RDP - Antena 1.
Ela expressa o sentimento
generalizado do eleitorado que
espera, com o seu voto, poder
dar uma nova orientação
política ao nosso país e que,
ao mesmo tempo, sente
instintivamente a sua
impotência para o fazer.

Matraquear sobre o carácter
negativo da política dos
governos do PS, numa altura
destas, a quem serve?

Serve à mobilização do
eleitorado o constante
acentuar da política nefasta
dos antigos governos do PS?

Numa entrevista publicada no
Jornal de Notícias, em 5 de
Setembro, Jorge Machado
(cabeça-de-lista da CDU pelo
círculo do Porto),
caracterizava a relação entre
PS e PSD como sendo um
“casal amantizado que vive
escondido e não sabe se deve
dar o passo seguinte e dizer à
comunidade que vive em
união de facto há 39 anos”.

Por outro lado, Jerónimo de
Sousa – Secretário-geral do
PCP – afirmou na Festa do
Avante: “A grave situação de

declínio, retrocesso,
dependência e
empobrecimento de Portugal,
não pode ser desligada de
anos e anos de ruinosa
política de direita e submissão
nacional, protagonizada por
governos do PSD, PS e CDS”.

É com base nesta estratégia de
divisão, reafirmada
insistentemente pelos
principais dirigentes da CDU,
que jornalistas responsáveis
pela cobertura da campanha
eleitoral desta coligação
afirmam (Expresso 19 de
Setembro): “Colagem do PS à
coligação (PSD/CDS) é uma
das principais estratégias (de
Jerónimo de Sousa, enquanto
cabeça-de-lista da CDU por
Lisboa)”. 

Pelo seu lado, Catarina
Martins – porta-voz do BE –
tinha afirmado, a 30 de Agosto
de 2015 (Notícias Ao Minuto):
“O PS não se tem conseguido
«diferenciar daquilo que a
Direita propõe». É esta crítica
que leva António Costa a
considerar que o meu partido
é anti-PS.»

E, a 20 de Setembro, num
discurso feito no Funchal,
continuou com a mesma linha:

“Dizem-nos que estamos
condenados a aceitar os 600
milhões de euros de cortes nas
pensões já para o próximo
ano, que propõe a direita, ou
a redução das pensões por via

do seu congelamento de 1.660
milhões de euros que propõe o
Partido Socialista para quatro
anos. Dizem que estamos
condenados a escolher entre
quem fez PPP [parcerias
público-privadas] ou quem faz
PPP, estamos condenados a
escolher entre quem
privatizou ou quem privatiza”.

É um facto, ao apresentar um
programa eleitoral totalmente
subordinado ao quadro das
instituições da União Europeia
e dos seus tratados – de cujas
directivas a coligação
PSD/CDS tem sido (e se
propõe continuar a ser) um
zeloso aplicador – a Direcção
do PS propõe-se continuar,
com pequenas nuances, a
mesma política.

Não se trata de esconder a
realidade, ou de branquear a
política da Direcção do PS.

Mas quem pode passar por
cima deste obstáculo político?
Não é a força unida dos
trabalhadores e das
populações que votam em
todos os partidos de oposição
a este Governo e à sua
política, ou que não irão votar
por não verem saída neste
quadro eleitoral?

Os trabalhadores – e, em
especial, aqueles que se batem
dia-a-dia na procura da
mobilização unida da sua
classe para defender os postos
de trabalho e os contratos

colectivos, para impedir as
privatizações – interrogam-se,
e alguns dizem mesmo:
“Estamos aqui nas eleições
com os mesmos problemas
que temos tido nas nossas
lutas –  umas divididas, outras
desbaratadas.”

No entanto, os trabalhadores
não estão derrotados.            n

ironia trágica: 
“Finalmente unidos…”

Este comentário saiu da boca
de um dirigente do Partido
Social-Democrata alemão
(SPD) ao cumprimentar um
dirigente do Partido
Comunista Alemão (PCA) –
seu colega deputado no
Bundestag (Parlamento
alemão) – quando os dois se
encontraram no campo de
concentração, onde Hiltler e o
Partido Nazi exterminaram
tanto os judeus, como os
militantes sindicais, e os do
PCA e do SPD.
Lembremos que Hitler foi
eleito na base da divisão do
proletariado alemão, uma
divisão alimentada pela
Internacional Comunista, que
afirmava ser a social-
democracia (SPD) irmã
gémea do fascismo.
A derrota, sem combate, do
proletariado alemão, em 1933
– tal como a derrota, com
combate, do proletariado
espanhol, na Guerra civil de
1936-39 – merecem uma
clarificação, para podemos
compreender o presente e,
pelo menos, não pôr em
prática a mesma estratégia de
divisão, num momento
histórico para os povos de
toda a Europa.                       n
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A
s grandes
mobilizações que
tiveram lugar
durante os quatro
anos deste Governo

demonstraram, de forma
clara, a profunda vontade da
grande maioria dos
trabalhadores e da população
portuguesa em acabar com
ele.
E agora, todas as forças da
oposição ao Governo dizem
ao povo – e, em particular,
àqueles que tanto lutaram
contra essa política – que
chegou finalmente a hora de
mudar o rumo do país. Até
que ponto esta afirmação
corresponde à realidade?

Os militantes do POUS não
têm interesses distintos dos
do conjunto dos
trabalhadores. Partilhamos as
suas profundas aspirações,
começando por compreender
a necessidade de acabar com
a maioria PSD/CDS.

No entanto, não podemos
deixar de considerar que o
processo eleitoral para as
próximas eleições legislativas
está inquinado e orquestrado
para tentar encurralar o povo,
de modo a que a coligação
PSD/CDS possa continuar no
Governo. Se isto acontecer,
aqueles que apelaram a votar
contra essa coligação ainda
virão dizer: “Foi essa a
vontade do povo, tem aquilo
que merece!”.

Mas o povo – e,
nomeadamente, aqueles que
em vários momentos podiam
ter feito cair o Governo – não
merecem isto. O povo não
merece ser tratado como uma
“colónia” do capital
financeiro, na qual – seja qual
for o resultado do seu voto –
o Governo que vier a formar-
se terá como sina aplicar, tal

Nem um voto para a coligação PSD/CDS!
A sua derrota abrirá melhores condições para a luta de todo o povo!
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a nossa história:

O jornal “o militante socialista”
nasceu em 1975, sob a
responsabilidade de militantes do
Partido Socialista (PS),
pertencentes às Coordenadoras
dos núcleos de empresa,
organizados na sua Comissão de
Trabalho.
Nasceu identificado com 
os ideais da Revolução do 25 
de Abril, do socialismo 
e da democracia.
Esses mesmos ideais continuaram
a ser assumidos pela corrente de
socialistas afastados do PS, que
fundaram o Partido Operário de
Unidade
Socialista (POUS), em conjunto
com a Secção portuguesa 
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais
que presidiram à publicação 
dos primeiros 
“Militantes Socialistas”, o POUS
impulsiona actualmente este
jornal, como tribuna livre da luta
de classes, aberta a todas as
correntes e militantes que
intervêm democraticamente 
para defender as conquistas do 25
de Abril.
A defesa destas conquistas 
exige o desenvolvimento de 
uma acção política totalmente
independente das instituições
ligadas aos Estados, às religiões
ou ao capital – e, por isso, 
a orientação de “O Militante
Socialista” identifica-se com a do
Acordo Internacional dos
Trabalhadorese dos Povos.

como na Grécia, a política de
austeridade ditada pelas suas
instituições internacionais.

Todos os que falam em
mudar o rumo do nosso país
sabem que o Orçamento do
Estado português vai ter que
ser apresentado previamente
à Comissão Europeia, antes
de ser aprovado na
Assembleia da República. E
nessa Comissão as regras
estão definidas: a primeira
fatia da receita extorquida ao
povo português através dos
impostos é para pagar os
juros da dívida (que eles
dizem que o povo contraiu e
não para de crescer). Uma
fatia que é equivalente ao
Orçamento para o Serviço
Nacional de Saúde – 9 mil
milhões de euros! E a
segunda regra é que o défice
das finanças públicas tem que
ir baixando até se anular.

O que todo o povo precisa –
para cortar pela raiz,
inclusivamente, os
malabarismos e patranhas que
Passos Coelho e Paulo Portas
usam, através da generalidade
dos órgãos da Comunicação
social que controlam, para
matraquear a cabeça de toda a
gente – é que todas as forças
que se reclamam da defesa do
25 de Abril e das suas
conquistas (como o SNS, a
Segurança Social e a Escola
Pública) aproveitem o
período da campanha
eleitoral para lançar todas
pontes possíveis para realizar
a unidade dos trabalhadores
com as suas organizações. 

O que todo o povo precisa é
que as forças que se
reclamam da defesa do 25 de
Abril – e que dizem que é
necessário derrotar este
Governo e a sua política – em
vez de levantarem os

obstáculos políticos que
impedem a unidade,
organizem a mobilização para
ajudar o povo a rejeitar, de
facto, a ditadura do capital
financeiro e a tomar nas suas
mãos a reconstrução do país.

No dia 4 de Outubro a
maioria da população
portuguesa vai exprimir essa
vontade de derrotar esta
coligação votando no PS, no
PCP, no BE, no Livre /
Tempo de Avançar,…
abstendo-se ou anulando o
seu voto. Obviamente que, se
a coligação PSD/CDS for
derrotada – ficando a
Assembleia da República
constituída por uma maioria
de deputados eleitos sobre a
base da rejeição da política
do actual Governo – ficarão
abertas melhores condições
para essa luta. Por isso, nem
um só voto para a coligação
PSD/CDS.

Neste sentido, o POUS
entendeu responder
positivamente ao apelo à
unidade da Plataforma 
Livre / Tempo de Avançar
para derrotar esta coligação,
salvaguardando o seu
programa político. 

Mas, seja qual for o resultado
das eleições, seja qual for o
Governo que se constitua – é
preciso prosseguir com os
militantes, os jovens, os
trabalhadores e as suas
organizações este combate em
unidade, pela satisfação das
suas reivindicações, única
garantia para abrir caminho a
uma política de
desenvolvimento do país, em
ligação com a luta dos povos
dos outros países da Europa. n

Carmelinda Pereira 
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S
ílvia Timóteo (ST) é
docente com
habilitação
profissional para
lecionar as disciplinas

de Português e Francês do 3º
Ciclo e Secundário. Eis o
relato do diálogo com esta
professora.

MS: Podes mostrar, a partir
da tua experiência, como se
coloca de forma concreta a
vida de uma docente?

ST: Há dezanove anos que sou
professora contratada, sem
qualquer interrupção, sempre
tive alunos, turmas e uma
escola ao longo destes anos.
No entanto, sou o que o
Governo chama “uma
necessidade temporária”,
quando claramente represento
uma necessidade permanente.
Há milhares de colegas na
mesma situação e alguns
ainda com mais anos de
serviço.
É assim que a média de idade
dos docentes contratados na
Contratação Inicial é de 43
anos, sem perspetiva de
qualquer estabilidade, de
segurança profissional, com
um salário de início da
carreira. Quando iniciei
funções como professora
contratada (1997), o nº de
contratados nas escolas era
residual; hoje em dia, o nº
cresceu imenso e, em algumas
escolas, somos quase tantos
como os dos quadros. E isso
aconteceu porque não houve
renovação: milhares de
professores têm vindo a
reformar-se, sobretudo nos

últimos anos, e os seus lugares
no quadro desaparecem, não
são ocupados. A situação
agudizou-se a partir de 2000,
depois do governo de António
Guterres.
A insegurança e a injustiça
crescem de forma exponencial
no caso dos colegas de regiões
de baixa densidade
populacional. Nesta situação,
a falta de vinculação a uma
escola ou a uma Zona
Pedagógica obriga a que os
docentes tenham de sujeitar-se
a ficarem colocadas numa
escola a centenas de
quilómetros da sua casa e
família.
Ao menos que nos pagassem
de acordo com os anos de
serviço… O meu salário é
praticamente o mesmo desde
quando iniciei as funções
docentes. (…)
Esta recusa em vincular os
professores decorre de ser
muito mais barato pagar a
docentes com salários de
início de carreira do que a
professores vinculados com
vencimentos de acordo com o
escalão estabelecido pelo seu
estatuto profissional.
É preciso agir para impor a
reivindicação dos professores
da FENPROF: Concurso
nacional único, para todos as
vagas indicadas pelas escolas,
tendo como único critério a
graduação profissional.

MS: Queres contar alguns
elementos responsáveis pela
situação de injustiça e
atropelo dos docentes com
contratos precários?

ST: Tudo isto faz parte do
processo de destruição da
Escola Pública, a escola em
que tive oportunidade de me
formar, como tantos da
minha geração. 

Na minha família faço parte
daqueles que tiveram, pela
primeira vez, a possibilidade
aceder ao ensino superior.
Filha de pais operários, o

Estado garantiu-me todas as
condições para poder
formar-me como professora.
Actualmente, não sei se
conseguirei pagar a entrada
dos meus filhos na
Universidade. Eles já não
têm os direitos que tiveram
os jovens da minha geração.
A política deste Governo é
uma vingança sobre o 25 de
Abril.

MS: Tens sido sempre eleita
delegada sindical e, agora,
aceitaste fazer parte da
Direcção do SPGL. Por que
tomaste esta decisão?

ST: Tomei esta atitude para
assegurar o reforço da
acção sindical no sector dos
professores contratados.
Trata-se de uma acção
difícil.
É necessário organizar uma
iniciativa neste momento,
com toda a FENPROF, para
defender os colegas
contratados. Há milhares
que estão em casa, à espera
de conseguir um horário.

MS: Mas os professores já
conseguiram realizar grandes
mobilizações…

ST: Sim, não esquecemos a
greve às avaliações, em
Junho de 2013. Na minha
escola, a maioria – mesmo
havendo o medo da parte de
alguns – assegurou, através
de um fundo de greve pago
por todos, a manutenção
dessa greve até o ministro da
Educação retroceder. n

Diálogo com uma professora contratada

consequências dos
cortes nos
orçamentos para a
educação

Em quatro anos de governo
PSD/CDS foram mais de 3
mil milhões de euros de
cortes nos Orçamentos para
a Educação.
Com eles desapareceram 40
mil postos de trabalho da
Educação pré-escolar ao
Ensino Secundário.
O argumento do Governo é
que o Ministério da
Educação não pode manter
lugares de professores
artificiais, se há uma redução
do número de alunos.
É verdade que há uma
redução numérica de alunos
no valor de 10%. 
Mas a redução do número de
professores corresponde a
uma percentagem de 30%.
Além deste facto, há um
conjunto de factores que
deveria exigir muito mais
docentes nas escolas, tais
como o Ensino secundário
ter passado a ser obrigatório,
ou ter havido a introdução da
disciplina de Inglês no
primeiro ciclo.
Esta informação é dada pela
FENPROF, federação
sindical dos professores que
alerta agora para o programa
da privatização do Ensino
público da coligação
PSD/CDS, já posto em
marcha com o início da sua
municipalização. n
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E
m quatro anos, a
coligação PSD/CDS
– aplicando o
Memorando da
Troika e o seu

próprio programa – cortou
mais de 3 mil milhões de
euros no sector da Educação,
liquidou 40 mil postos de
trabalho nos Ensinos básico
e secundário, sobrecarregou
enormemente o corpo
docente em condições de
trabalho, em precariedade e
remuneração, cortou
disciplinas ou reduziu-as
drasticamente, agravou as
condições de aprendizagem e
de formação das crianças e
jovens. Transformou as
escolas em empresas –
autênticas cadeias de
comando, avaliadas a partir
dos resultados dos exames
dos alunos, incluindo
crianças de 9 anos.
No Ensino superior têm sido
milhares os estudantes que já
o abandonaram por não
poderem pagar os estudos,
ao mesmo tempo que os
Centros de investigação se
viram privados de
financiamento, com muitos
doutorados a ter que sujeitar-
se a uma grande
precariedade ou à emigração.

A seguir a esta política de
devastação da Escola
Pública, a coligação
PSD/CDS tem como
programa a sua privatização,
ao mesmo tempo que
generalizará aquilo que

iniciou: um Ensino para
ricos e outro para pobres.

O caminho para dar largas à
concretização deste
objectivo será feito através
do financiamento do Ensino
privado e do progressivo
financiamento do Ensino
público por dinheiros da
União Europeia com
contratos-programa feitos
pelo Poder local. 

Poderemos dizer que este
programa não é mais do que
a concretização, no sector da
Educação, do “Guião para a
Reforma do Estado” de
Paulo Portas.

Um Guião cuja aplicação
esbarrou com a resistência e a
mobilização do povo
trabalhador e, verdade seja
dita, de todos os partidos da
oposição. Como o
reconheceu Arménio Carlos,
numa intervenção feita num
plenário da CGTP, o Governo
não conseguiu ir mais longe
na destruição das funções
sociais do Estado porque teve
a oposição do PS. 

Obviamente que uma derrota
da coligação PSD/CDS porá
em evidência uma
modificação da correlação de
forças, tornando mais
favoráveis as condições de
mobilização de toda a classe
trabalhadora – e também dos
professores e investigadores
– para restabelecer tudo o
que de positivo a Escola
atingiu com a revolução de
Abril. 

Nesta luta, os professores e
educadores necessitam de se
unir nas suas escolas e com
os seus sindicatos. Para isso,
o restabelecimento da sua
autoridade pedagógica é um
passo fundamental. Daí, ser
tão sentida pelo conjunto dos
docentes a carta dirigida ao
PS (ver ao lado). n

Na Educação: Depois de devastação… a privatização
Professores dirigem-se à Direcção do Ps

“Respeito pelo processo de desenvolvimento das
crianças. Deixem os professores ser professores”

E
ste é o título de uma
carta dirigida ao PS,
com a data de 12 de
Setembro de 2015,
da iniciativa de

docentes ligados ao
Sindicato dos Professores da
Grande Lisboa
(SPGL/FENPROF), alguns
deles membros da sua
Direcção.
A carta está a ser subscrita
por dezenas de professores e
educadores – em várias
escolas – sobretudo do
concelho de Oeiras, mas
também nas zonas de Sintra
e da Margem Sul.
Eles declaram: “(…) Não
pretendendo substituir-se ou
competir com as
organizações e associações
sindicais dos professores e
educadores, nem competir
com as propostas dos
partidos políticos relativas à
Educação, os signatários
desta carta dirigem-se ao
Partido Socialista (maior
partido da oposição),
pedindo-lhe que assuma –
publicamente – a sua
posição sobre três pontos”:
respeito pela vida
profissional dos docentes e

pelas formas democráticas
de se organizarem para gerir
o processo de aprendizagem
dos seus alunos,
reconhecimento – no horário
de trabalho – das horas
necessárias para preparar as
suas aulas, e os horários das
actividades lectivas a que as
crianças estão sujeitas.
E a carta termina dizendo:
“Certamente, não será de um
dia para o outro que serão
reparadas as consequências
de políticas de regressão da
Escola Pública dos últimos
anos.
Mas, o restabelecimento do
clima democrático nas
escolas – permitindo a
colegialidade entre os seus
intervenientes – e a garantia
de horários escolares
respeitadores da vida das
crianças constituem
princípios basilares para
garantir uma Escola
pública, laica, republicana e
democrática, respeitadora
do mais elementar direito de
cada criança a um processo
de desenvolvimento e
aprendizagem tranquilos. n

alguns desabafos de professores nas escolas

Dos desabafos proferidos por alguns docentes, na sala de
professores, a partir da apresentação da carta, relatamos estes:

“Professores aprisionados e silenciados são a negação da
Escola democrática em que apostamos.”

“Onde está o Conselho Pedagógico com autoridade científica
e educativa que as escolas já tiveram?”

“Sim, é preciso ir ter com o PS, para que emende a
desgraçada herança que deixou a ministra Maria de Lurdes
Rodrigues, retirando aos professores a autoridade
pedagógica. Sem este legado, o ministro Crato não podia ter
feito o que fez ao Ensino.”



                

E
lvira Ferreira,
deputada pelo
Movimento
+Concelho na
Assembleia Municipal

da Marinha Grande –
professora, investigadora e
formadora na especialidade de
Didática da Matemática –
concedeu uma entrevista ao
Militante Socialista onde dá a
sua opinião sobre o facto da
CDU ter rompido a coligação
que mantinha com o PS na
Câmara Municipal da Marinha
Grande.
Na reunião pública da
Assembleia Municipal,
realizada a 21 de Setembro,
esta deputada já tinha
afirmado:

«Assistiu-se à inevitável
morte anunciada da
coligação PS /CDU. 

Estalou o verniz a todos com
a devassa pública observada
e a forma como foram
difundidas mensagens
caluniosas, algumas de
carácter pessoal. (…)

O PS teve o que semeou,
tantas foram as trapalhadas
em que se meteu para formar
o Executivo em 2013, onde, à
última da hora, verificámos,
com espanto, que a CDU
estava de braços abertos para
governar com o PS, pelos
vistos, sem acordo algum e a
navegar à vista.

Como sempre defendemos,
inclusivamente nas
negociações com o PS, o
importante não são os Centros
Escolares, mas medidas de
combate ao insucesso escolar
e uma Escola Pública com um
ensino de qualidade, em
colaboração estreita com a
comunidade educativa e
respeitando a vontade da
população.»

É caso para perguntar: esse
Executivo unitário foi
constituído para quê e a quem
interessa, agora, a divisão?

MS: consideras que a
construção de um centro
escolar foi uma razão
plausível, invocada pela
cDu, para romper a
coligação com o Ps na
câmara municipal da
marinha grande?

EF: Considero que a
construção do Centro
Escolar da Marinha Grande
foi um pretexto para
terminarem com a coligação
PS/CDU. É preciso ter
memória e lembrar que, na
reunião de Assembleia
Municipal no dia 24 de
Novembro de 2014, a CDU
aprovou, por unanimidade, o
Orçamento da Câmara para
2015, onde estavam
inseridas verbas para o
referido Centro (cerca de
cinco milhões de euros) e,
durante a reunião, nunca
questionou a sua construção.
Acho muito estranho virem
depois com esta bandeira e,
assim, terminarem a sua
participação no Executivo.
Acrescento ainda que, na
referida reunião, a CDU se
congratulou com o
Orçamento apresentado,
tendo mesmo elogiado a
nova dinâmica da Câmara.
Pelos vistos, mudaram de
ideias.
Nós, +Concelho,
defendemos que o
importante não são os
Centros Escolares, mas
medidas de combate ao
insucesso escolar, uma
Escola Pública com um
ensino de qualidade, em

colaboração estreita com a
comunidade educativa e
respeitando a vontade da
população.

MS: Na tua opinião, qual
foi o verdadeiro motivo que
esteve na base desta
rotura?

EF: Pois era interessante
saber, mas isso está no
segredo dos deuses. Posso
apenas fazer conjecturas.
Não foi certamente por
amadorismo. No caso da
CDU não me parece
plausível. Possivelmente,
talvez a mesma não
conviesse à CDU em
vésperas de eleições.

MS: com base na tua vasta
experiência como
professora, formadora e
investigadora, envolvida
em diversos projetos
educacionais, o que
consideras fundamental
para continuar a defender
a escola Pública e um
ensino de qualidade?

EF: John Dewey, destacado
filósofo, psicólogo e
pedagogo americano, é um
dos primeiros a escrever
sobre a defesa da Escola
Pública no seu livro
Democracia e Educação
(1916), que ainda hoje é uma
referência para quem se
interessa por estes assuntos.
Na minha perspetiva, a
Escola Pública é importante

porque só ela pode combater
as desigualdades e, como
dizia Dewey, uma garantia
de igualdade de
oportunidades para todos,
um local que deve
proporcionar condições para
a prática da democracia.
Aliás, a própria Constituição
– no seu artigo 75º – refere:
“O Estado criará uma rede
de estabelecimentos públicos
de Ensino que cubra as
necessidades de toda a
população”. 

A maioria das escolas que
conheço, e são mesmo muitas,
estão apetrechadas de recursos
materiais e humanos que
garantem um ensino de
qualidade. Apesar de haver,
por parte deste Governo, um
incentivo ao Ensino privado,
gastando muito mais dinheiro,
ele não é correspondido num
ensino com maior qualidade.
Reconheço que se deve
continuar a investir na
formação de professores e no
assumir de compromissos ao
nível da Educação, o que não
é compatível com as
mudanças governativas a que
temos assistido. A filosofia
dos currículos leva tempo a
ser interiorizada pelos
professores e a pôr em prática,
e não podemos continuar a
assistir a que estes mudem a
cada quatro anos,
influenciando negativamente
todo o trabalho desenvolvido
anteriormente.                       n

A ruptura da coligação PS/CDU na Câmara da Marinha Grande
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Em defesa da reabilitação da linha da “do Oeste”

Impedir as privatizações para garantir o desenvolvimento do país

F
ilipe Mil-Homens,
estudante de
Engenharia Mecânica,
residente nas Caldas
da Raínha, é o1º

candidato da Plataforma
Livre / Tempo de Avançar
pelo distrito de Leiria.
No dia 13 de Setembro
passado, tomou parte na
iniciativa levada a cabo pela
reabilitação da Linha do
Oeste, na qual participaram
dirigentes do Livre / Tempo
de Avançar e do POUS, e
como convidado Álvaro
Órfão, ex-Presidente
Socialista da Câmara da
Marinha Grande.
Um correspondente do
Militante Socialista registou
entrevistou sobre o
significado desta iniciativa.

MS: como 1º candidato
pelo distrito podes dar a
tua opinião sobre a
importância desta
iniciativa?

FMH: A iniciativa de dia 13
de Setembro começou com
uma viagem de comboio

entre Leiria e Marinha
Grande, com mais de meia
hora de atraso, situação que
infelizmente é habitual na
linha do Oeste. A viagem
contou com os candidatos do
Livre/Tempo de Avançar por
Lisboa, Rui Tavares, Ana
Drago e José Maria Castro
Caldas, e ainda com alguns
dos candidatos por Leiria e
por Coimbra. 
No fim da viagem, na
Marinha Grande,
aguardavam-nos dirigentes
do POUS e Álvaro Órfão. Os
presentes dialogaram sobre o
estado da linha e ouviram

Álvaro Órfão explicar a
proposta que havia feito
enquanto Presidente da
Câmara da Marinha Grande,
a qual acabou por nunca ser
aproveitada por nenhum
governo. 
A iniciativa foi importante, a
linha do Oeste foi um factor
essencial no
desenvolvimento da região
ao longo de todo o século
XX. A linha foi perdendo
importância com o
desinvestimento a que foi
sujeita, provocado pela
obsessão dos sucessivos
governos pela rodovia. A

A
coligação PSD/CDS
procurou por todos
os meios garantir, até
ao fim da presente
legislatura, a

conclusão de todos os
processos de privatização em
que se empenhou, e
particularmente – com uma
ânsia incomum – os que dizem
respeito ao sector dos
transportes.
Há dias, a imprensa (Notícias
Ao Minuto, 23/9/2015)
noticiava “mais um passo
rumo à gestão privada da
maior parte dos transportes do
Estado”. Tratava-se da
“assinatura das
subconcessões da Carris e
Metro de Lisboa”. No entanto,

mais à frente esclarecia que
afinal, na maioria dos casos, o
assunto não estava encerrado:
“A ANA foi vendida aos
franceses da Vinci, (…) a CP
Carga espera luz verde do
Tribunal de Contas para
passar a ser da MSC Rail e a
venda da TAP ao consórcio
Atlantic Gateway está também
presa por detalhes; as
subconcessões dos transportes
do Porto já foram assinadas e
as empresas de Lisboa”
seguiriam o mesmo destino
nesse dia.
Ou seja, o único processo
concluído é o da ANA (gestão
de Aeroportos), sendo que “os
pequenos detalhes” que
bloqueiam todos os outros

processos só poderão ser
resolvidos depois das eleições.
A esta situação não é de modo
algum alheia a resistência,
manifestada ao longo do
tempo, dos trabalhadores do
sector e das populações
afectadas.
Só a preservação dos
transportes como sector
público pode garantir a sua
gestão em função dos
interesses das populações, do
desenvolvimento equilibrado
do país e ser garantia da
manutenção dos direitos dos
trabalhadores envolvidos.
Um caso paradigmático é o do
transporte ferroviário e da
pretendida privatização da CP,
que nos últimos anos tem

vindo a ser gerida com o
intuito de forçar a sua
privatização e de degradar dos
serviços às populações,
particularmente as mais
carenciadas e isoladas. A
privatização iria aumentar,
significativamente, tal
degradação e inflacionar a
relação preço/qualidade de
serviço prestado.   
Uma iniciativa contra a
degradação da linha de
caminho-de-ferro “do Oeste”
(ver abaixo) foi organizada
pela plataforma Livre / Tempo
de Avançar, em conjunto com
o núcleo do POUS da Marinha
Grande.                                   n

revitalização da linha será
um motor de
desenvolvimento económico,
um investimento de futuro
na defesa do ambiente, e um
importante fator de
mobilidade para os cidadãos.
É também importante para
aproveitar o potencial
nacional que ainda existe na
indústria ferroviária. 

MS: como encaras, no
futuro, a continuação deste
combate pela revitalização
desta linha?

FMH: Após as próximas
eleições será importante
perceber que intenção terá o
próximo Governo no projeto
de revitalização da linha.
Caso o próximo Executivo
volte a protelar no tempo o
investimento na linha, será
necessário lutar – em
unidade com as diferentes
forças políticas de esquerda
e a população – para que tal
não aconteça, exigindo uma
solução, para evitar uma vez
mais o prejuízo da nossa
região.                                 n
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Tsipras sob a tutela da União Europeia?

A
20 de Setembro
foram realizadas
eleições
legislativas
antecipadas na

Grécia, no seguimento da
crise aberta em consequência
da assinatura, por parte do
governo de Tsipras, do
Memorando imposto pelo
capital financeiro e as suas
instituições a 13 de Julho. O
Governo apresentou a
demissão e convocou
eleições antecipadas.
Procurava também esmagar
a rebelião interna no Syriza e
a ruptura de 25 deputados
que criaram um novo
partido, Unidade Popular. A
15 de Julho os sindicatos do
sector público apelaram a
uma greve, de impacto
limitado, contra o “acordo”,
na linha das múltiplas
jornadas de greve geral –
sem continuidade – dos
últimos cinco anos, uma
maneira de “protestar” sem
objectivos claros. A
desorientação atravessa as
fileiras operárias depois de 6
meses de governo de Tsipras
que enganou a população
prometendo um “acordo
honroso” com a União
Europeia. A assinatura de um
Memorando ainda mais duro
chocava-se violentamente
com as aspirações da
maioria, que se expressaram
massivamente no referendo
de 5 de Julho contra a
política da União Europeia.

o capital financeiro
confia em tsipras

Já nas eleições de 25 de
Janeiro ilustres porta-vozes
do capital financeiro
consideraram que só um
governo do Syriza teria

capacidade para continuar as
“reformas”. 
Esta campanha eleitoral foi
ainda mais clara: todas as
instituições europeias e os
principais governos
apoiaram Tsipras – o único
que, gozando ainda do apoio
de um sector da população e
do movimento operário
organizado, está em
condições para aplicar as
consequências do
Memorando.

entretanto, há 
uma desconfiança
crescente

Quase 50% de abstenção e
de votos nulos, num país
onde o voto é obrigatório e
as autarquias puseram
transporte gratuito à
disposição dos votantes.
Embora tenha obtido uma
vitória relativa, com 35,5%
dos votos, o Syriza perdeu
cerca de 400 mil votos –
quase um terço em relação a
Janeiro – particularmente
nos bairros operários. 
A cisão à esquerda do Syriza
só recolheu 150 mil votos. O
seu programa de regresso às
origens do Syriza não
convenceu muita gente,
apesar da popularidade de
alguns dos seus candidatos.

Os últimos 9 meses
permitiram que fosse
desvendado um mito: o
propalado radicalismo do
Syriza. Desde o princípio
que o Syriza declarou
respeitar o Estado burguês, a
União Europeia e o euro. Só
nas eleições de Junho de
2012, perante a pressão da
massa da população,
avançou – de forma efémera
– a exigência de “Retirada
do Memorando”. Questão
que seria esquecida meses
depois, no Congresso do
Syriza.
Quem fala de “capitulação”
do Syriza deveria meditar
sobre a realidade do seu
Programa desde o princípio.
Apesar dele, sectores
importantes da classe
operária e a juventude
procuraram – com o voto em
Tsipras – um caminho para
se oporem à Troika. É por
isso que falar agora de voltar
ao Syriza original não pode
convencer muitos, e daí o
fracasso da Unidade Popular.

e agora, o que se irá
passar?

Les Echos – diário francês
do capital financeiro –
declarou, no dia a seguir às
eleições gregas, que “seja
qual for o resultado das

eleições, o novo governo
deve aplicar o Memorando”.
Então, para que servem as
eleições? Para dar
“legitimidade” a um governo
que tem o seu Programa já
decidido pelo capital
financeiro. 
Aplicar o Memorando de 13
de Julho exige novos cortes
de pensões, o não
restabelecimento da
contratação colectiva,
aumentar os impostos ao
consumo, o desinvestimento
social, mais privatizações, e
15% do PIB só para pagar os
juros da dívida, que no final
deste ano atingirá 200% do
PIB. Um programa
inaplicável sem acabar com
tudo o que a classe operária
e a população conseguiram
em dezenas de anos de luta.
É a destruição do país. 
Mas a classe operária,
embora tenha sofrido golpes,
NÃO está derrotada, entre
outras coisas porque – à
escala da Europa – todos os
governos e as instituições da
União Europeia estão em
crise. 
Mais do que nunca, qualquer
mobilização num país ou a
crise de um governo na
Europa pode abrir a via para
um movimento de resistência
que reforce, de novo, os
trabalhadores gregos. 
No nosso país, a luta para
derrotar a coligação
PSD/CDS e a sua política é o
único caminho para ajudar
os trabalhadores gregos. Os
que consideram Tsipras
como um exemplo mostram-
se dispostos a pôr em prática
a sua política – ou seja, a
submissão ao capital
financeiro – em nome da
regeneração/democratização
das instituições da União
Europeia. n

Algumas reflexões depois das eleições na Grécia
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A
chegada à Europa de
centenas de milhar
de refugiados que
conseguem escapar
ao holocausto da

guerra que continua a destruir
a vida de milhões de pessoas
do Norte de África e do Médio
Oriente. E, por outro lado, a
situação inédita de
esmagamento da soberania do
Povo grego, pelas instituições
da União Europeia, utilizando
como instrumento aplicador
um Governo sustentado pelo
Syriza – cuja Direcção afirma
que não há outro remédio
senão executar esse
esmagamento.
Estes dois acontecimentos
trabalham a consciência de
milhões de trabalhadores, em
todos os países e, sobretudo,
nos pertencentes à União
Europeia. Para todos, é
consensual concluir-se que o
mundo e, nomeadamente, o
próprio país, precisa de fazer
uma viragem nas suas
estruturas políticas, para poder
garantir as condições de paz e
de desenvolvimento assentes
em todas as conquistas da
civilização que os povos
europeus guardam.

É também consensual que
estas grandes viragens não se
inventam, mas vão
amadurecendo.

Movimentos sociais têm sido
organizados e grandes
mobilizações têm ido lugar em
muitos países. O que falta, o
que tem faltado para que a
vontade dos povos seja
respeitada?

A vida mostra que só podemos
ter uma segurança garantida: a
mobilização unida da classe
trabalhadora com as suas
organizações sindicais.

Manifestação na Grécia após vitória no referendo de 5 de Julho.

Encontro com a CGTP 
Actualidade de um passado recente
Dois acontecimentos estão a marcar a situação política
mundial, nomeadamente a nível europeu

É este princípio que presidiu à
criação do MRMT, depois
transformado em Movimento
de Resistência à Troika. Na
continuidade da sua
intervenção, uma delegação
deste Movimento solicitou um
encontro à Direcção da CGTP,
numa carta em que dizia:

«Consideramos que o
expressivo voto “Não” no
referendo realizado na Grécia
a 5 de Julho é um ponto de
apoio tanto para esse próprio
Povo como para o combate
que travamos em Portugal
contra o governo de Passos
Coelho e a sua política.

Consideramos também que,
para a eficácia deste combate,
é necessária uma acção unida
de todas as forças sindicais e
partidárias empenhadas em
travá-lo.» 

O encontro teve lugar no
passado dia 21 de Julho, entre
Fernando Maurício
(responsável pelo
Departamento de Relações
Internacionais da CGTP) e
quatro professores do SPGL,
entre os quais Isabel Pires,
membro da sua Direcção.

No relato desta reunião pode
ler-se:

“(…)A CGTP sempre tem
manifestado solidariedade aos
trabalhadores e ao povo
gregos, enviando várias
mensagens às diversas
organizações sindicais gregas,
contra as imposições e
chantagem da União
Europeia, não havendo
diferença de fundo em relação
às posições expressas pelo
vosso Grupo. Mas, aquando
da Conferência da OIT deste
ano (que teve lugar no início

de Junho), nas conversas que
tivemos com camaradas
gregos também constatámos a
falta de convergência das suas
posições.”
Fernando Maurício referiu
também que – entre os dias 28
de Setembro e 2 de Outubro –
irá ter lugar o Congresso da
Confederação Europeia dos
Sindicatos (CES), no qual a
CGTP irá participar, onde a
sua posição será “seguramente
minoritária, pois é difícil
saírem desse Congresso
posições progressistas (só 3 ou
4 Centrais sindicais em 90 têm
posições que convergem,
nalguns pontos, com os
posicionamentos da CGTP).
No entanto, temos que tentar
que saia de lá algo para
apoiar a luta dos
trabalhadores e povos da
Europa, nesta fase do
campeonato cada vez mais
dura e perigosa.”

Disse, ainda, que se o grupo
que representávamos
“apresentar uma proposta de
acção prática (a partir de uma
iniciativa do SPGL, por
exemplo), a CGTP
considerará poder
participar.”

A 3 de Setembro, o Grupo
enviou a Fernando Maurício
uma carta acompanhando o
relato da reunião, para que este
o confirmasse ou ajustasse, de
que se transcrevem os
seguintes extractos:

«Do encontro, ficou-nos uma
ideia que teremos em
consideração na nossa
actividade: aquela de a CGTP

estar pronta a participar numa
iniciativa, com outros
militantes sindicais, que
expresse a solidariedade com
a luta do povo da Grécia.

Por outro lado, ao termos
presente a dificuldade, nos
tempos que correm, da tomada
de uma posição comum por
parte das confederações
sindicais de apoio ao povo
grego, apresentamos – para
que seja colocada à
consideração da Direcção da
CGTP – a seguinte sugestão:

Considerando que seria muito
importante, para todo o
movimento operário, que fosse
tomada a iniciativa de um
Encontro, Comício ou
manifestação que coloque
como questão central o
combate unido dos
trabalhadores e das suas
organizações contra os planos
que esmagam o Povo grego e
os restantes povos da Europa
– encara a CGTP a
possibilidade de lançar esta
iniciativa, a nível
internacional, em conjunto
com as outras Confederações,
Direcções e dirigentes
sindicais com quem está em
sintonia?”

E o dirigente sindical
respondeu, a 8 de Setembro,
confirmado que o relato
correspondia ao que se tinha
passado na reunião de Julho,
acrescentando em relação à
carta: «Quanto às vossas
propostas, já as transmiti 
à Direcção da CGTP-IN 
e brevemente
responderemos.» n
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D
esde que, em
Fevereiro de 2000, o
governo de António
Guterres aprovou a
privatização parcial

da TAP, através da venda de
34% da companhia à SAir
Group (grupo Swissair, que
viria a falir algum tempo
depois) – nunca concretizada –
que os posteriores e sucessivos
governos se empenharam em
conseguir levar por diante tal
desiderato, acabando o
governo de Passos Coelho por
assinar, no final do seu
mandato, a venda de 66% da
companhia aérea nacional.
Fruto da resistência e luta dos
trabalhadores, apoiados nas
suas organizações, nunca a
privatização foi concretizada.
Hoje, e apesar da vontade
férrea de Passos Coelho, a
TAP continua pública, em
razão igualmente das
divergências internas da
própria burguesia sobre a
quem entregar a TAP.
Sabemos, no entanto, que o
destino da TAP se jogará –
independentemente de quem
vier a estar no Governo – no
terreno da luta de classes e
dependerá das formas que os
trabalhadores encontrarem de,
em conjunto com as suas
organizações, e em particular
com aquelas que se têm
mantido fiéis ao seu mandato,
impedir a concretização da
privatização.
Publicamos ao lado um texto
de Bruno Fialho, que nos dá
mais alguns elementos de
análise sobre esta questão. 

a taP 
continua pública

A
TAP Portugal ainda
contínua pública.
Esta afirmação,
proferida quando nos
encontramos a meio

do mês de Setembro e somente
a pouco mais de duas semanas
do dia das eleições para a
Assembleia da República, já é
uma enorme vitória sobre as
mentiras que este Governo tem
proferido sobre o negócio de
venda da companhia aérea
nacional.
Relativamente às mentiras
com que este Governo nos
brindou, proponho que nos
concentremos apenas numa,
ou seja, naquela que se divide
noutras situações que irão
prejudicar os trabalhadores em
particular e os portugueses em
geral.
A mentira que reiteradamente
tem sido proferida pelos
nossos governantes é que seria
Humberto Pedrosa a deter o
controlo efectivo da TAP.
Nada pode ser mais falso. Já
foram apresentadas provas às
entidades reguladoras sobre
este embuste e estou em crer
que, dentro de poucos dias,

serão tornados públicos os
verdadeiros contornos deste
negócio.
A questão que se deve colocar
é a seguinte: qual seria o
problema do controlo efectivo
da TAP SGPS ser detido por
David Neeleman?
Ora bem, é na resposta a esta
pergunta que vamos encontrar
os problemas que a
concretização deste negócio
traria aos trabalhadores da
TAP e a Portugal, como
adiante passo a explicar.
David Neeleman, como todos
nós sabemos, é dono da
companhia aérea brasileira
“AZUL”. Esta companhia
aérea é uma empresa de
aviação Low Cost e, por essa
razão, não efectua voos de
longo curso.
Acontece que, depois de ter
sido celebrado o contrato-
promessa de compra da TAP
SGPS com o Governo
português, a companhia aérea
“AZUL” anunciou que irá
adquirir cinco aviões A350-
900 e seis A330-200, a fim de
iniciar a operação de voos de
longo curso.
Em primeiro lugar, é
imperativo referir que a
“AZUL”, sem o David
Neeleman comprar a TAP,
jamais poderia vir a adquirir os
A350-900 nos próximos anos,
porque não estava dentro do
grupo de companhias aéreas
adquirentes destes novos
aparelhos.
Para ser possível à “AZUL”
comprar estes A350-900 teria
que pagar a uma das
companhias de aviação que
estivesse nesse grupo para
trocar de posição com a
“AZUL”.
Aqui já podemos observar o
primeiro dano que é infligido à
TAP. Num primeiro momento,
David Neeleman veio a
público dizer que a TAP iria
desistir da sua posição na

compra dos A350. O que ele
nunca disse é que seria a
“AZUL”, sem pagar nada ao
Estado português ou à TAP, a
trocar de lugar com a
companhia aérea nacional no
grupo daquelas que serão as
primeiras empresas a receber
esse novo avião.
Também nunca é demais
relembrar que, uma troca de
posições num negócio destes,
envolve vários milhões de
euros.
O segundo prejuízo que este
negócio iria causar seria a
diminuição de receita para o
Estado e despedimentos para
os trabalhadores.
David Neeleman tem o apoio
público do Estado brasileiro, o
qual neste caso está a fazer o
que qualquer Governo deve
fazer, proteger o interesse do
seu país, ao contrário do nosso.
Para além deste motivo, David
Neeleman irá ter todo o
interesse em alterar a base da
operação da TAP e transferi-la
para o Brasil, podendo, com
esta opção, substituir
trabalhadores portugueses (que
são mais caros) por
trabalhadores brasileiros (que
são mais baratos).
Esta situação irá provocar um
rombo enorme nas contas da
Segurança Social e um
aumento ainda maior do
número de desempregados em
Portugal.
Para além de todas as questões
ideológicas, assistirmos ao
delapidar dos activos
nacionais; e à sua transferência
para outros países o que é um
crime de lesa-pátria que, como
portugueses, não podemos e
não devemos aceitar. 
Espero que, no dia 4 de
Outubro, Portugal volte a ser
dos portugueses.                    n

Bruno Fialho
(Dirigente do SNPVAC e

co-Fundador do movimento Não TAP
os Olhos)

TAP pública, ao serviço da economia nacional e das
populações, respeitando os direitos dos trabalhadores
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total solidariedade
para com aqueles
que fogem dos seus
países. Direito de
asilo sem
restrições. contra
a guerra. Defender
e recuperar os
direitos sociais
para todos

A
catástrofe da
emigração
irrompeu com força
na velha Europa.
Centenas de milhar

de refugiados fogem
desesperadamente da
barbárie. Eles vêm da Síria,
do Iraque, do Afeganistão e
da Líbia, países destruídos
pela intervenção militar
decidida pela ONU e pela
NATO para beneficiar as
multinacionais que querem
apropriar-se dos seus
recursos naturais e explorar
os seus habitantes sem
qualquer limitação.
As consciências têm sido
abaladas pelas imagens desta
multidão desesperada e
daqueles que morreram pelo
caminho.

Durante meses, os governos
europeus fecharam as suas
fronteiras a esses milhares de
pessoas. Edificaram ou
fortaleceram as vedações
(barreiras) nas fronteiras. Em

seguida, perante a reacção
solidária dos povos da
Europa à catástrofe, os
governos recuaram. Mas foi
só por um momento e apenas
parcialmente. Agora, os
governos que estão causando
o êxodo, decidiram “quotas”
por país para os refugiados e
têm a intenção de escolhê-
los por profissões, de acordo
com as suas necessidades de
“mão-de-obra”. Em público,
falam com a emoção dos
“migrantes”, por eles
colocados em condições
desumanas, enquanto, pelas
costas, organizam
campanhas xenófobas, como
nos piores momentos da
História, tentando desviar a
ira das vítimas da sua
política para bodes
expiatórios como os
refugiados.

Lembremos que apenas uma
pequena parte dos refugiados
chega à Europa. Fala-se de
200 mil refugiados somente

na Turquia, quando há dois
milhões de sírios (!) que
não têm condições sequer
para viajar para a Europa ou
os EUA por falta de meios. E
há outros dois milhões de
Sírios em países vizinhos. E
recordemos que há também
muitos os subsaarianos
(imigrantes originários dessa
região da África – NdT) que
estão tentando chegar a
Espanha também fugindo de
guerras que destroem os seus
países em benefício das
multinacionais traficantes de
minerais, petróleo e pedras
preciosas.

Devido a restrições dos
governos à entrada “legal”
de refugiados, estima-se que,
só neste ano, mais de 3 mil
pessoas morreram afogadas
durante a travessia do Mar
Mediterrâneo. E tudo o que
haviam feito até agora era
ameaçar suspender o Tratado
de Schengen (que regula a
circulação de cidadãos

estrangeiros na União
Europeia) para evitar a
entrada de imigrantes. O
direitista Governo húngaro
constrói vedações de arame
farpado com dezenas de
quilómetros. O governo de
Rajoy (Espanha) reforça os
muros de Ceuta e Melilla e
fez aprovar nas Cortes
(parlamento) a Lei Mordaça
– as devoluções “a quente”
dos imigrantes. Nesse
terreno, nenhum governo
europeu se salva
(demonstrando o papel da
União Europeia).

quem é responsável?

É a política das grandes
potências. Guerras, planos de
ajustamento estrutural e
saques que provocam este
êxodo em massa sem
precedentes. Em janeiro de
2015, depois dos atentados
em Paris, 44 chefes de
Estado e de Governo – em

O drama da imigração e dos
refugiados na Europa
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a redacção do Militante Socialista faz sua a Declaração de 13 de setembro de 2015 do comité central do Partido operário
socialista internacionalista (Posi) – secção da iVª internacional no estado espanhol. Por isso,  decidiu publicá-la integralmente. 
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                actualidade  internacional

conjunto com representantes
das Nações Unidas, da
NATO e da União Europeia
– anunciaram uma “grande
aliança” contra o terrorismo.
Nessa ocasião, decidiram
enviar mais armas para a
Síria e organizaram novos
bombardeamentos na Síria e
no Iraque. O resultado é o
desastre de agora.

Todos os governos
intervieram ou apoiaram as
intervenções, com o apoio de
organizações “de esquerda”,
ambientalistas e até mesmo
da “extrema-esquerda”.

Agora, todos os responsáveis   
pelo desastre correm para ser
os campeões da
solidariedade. Cidades de
refúgio, casas de refúgio,
toda esta gente se apressa
para receber o seu quinhão
de refugiados. Cameron
anunciou que vai à Síria para
“evitar o efeito de vagas
sucessivas em massa”. Claro,
todos querem diferenciar os
refugiados “de guerra” dos
“económicos”, como se a
explosão migratória não
fosse causada pela política
do FMI e da União Europeia
em todos os países. Como se
a guerra e a exploração não
fossem parte da mesma
política.

Eles causam incêndios e
oferecem-se para apagá-los.
E, claro, apelam para que a
população e os trabalhadores
paguem a factura. Os
municípios, com os seus
minguados recursos, e as
famílias que não têm com
que viver … Só falta
fazerem um apelo às
consciências para criar uma
espécie de culpa geral:
“Todos nós somos culpados
pelo que acontece! Como
vamos deixar essas pessoas
pobres continuarem a ser
atiradas para as estradas,
deslocando-se pelos
caminhos, perseguidas e
espancadas?”

Basta de hipocrisia! São eles
que devem pagar pela
catástrofe que criaram!

Parem com a guerra
assassina!

Agora, o governo francês de
Hollande e outros propõem
como “solução” para o
problema dos refugiados
mais bombardeamentos
sobre o Iraque e a Síria,
agravando ainda mais a
situação de guerra nesses
países. Agora, alguns falam
em negociar com Assad.
Outros, que é preciso acabar
com o IS (DAESH) – o

Estado Islâmico, como é
conhecido. Em Espanha, foi
aprovado em Junho o
aumento para 3 mil do
número de “marines” na
base de Morón de la Frontera
(Sevilha), para intervir
militarmente no Norte da
África. Será que mais guerra
e destruição é a solução para
os males causados   pela
guerra e a destruição?

Muitos se perguntam, e com
razão: O que é o Estado
Islâmico (DAESH)? Tal
como os Talibãs, é o monstro
criado pelos imperialistas
para desestabilizar a região,
como reconheceu a própria
Hillary Clinton (ex-
Secretária de Estado dos
EUA).

De que vive o DAESH?
Segundo o jornal Financial
Times, 77% do petróleo (19
milhões de barris) comprado
por Israel vem do DAESH e
do Curdistão através da
Turquia (aliado estreito dos
EUA).

Quem lhes vende as armas?
A maioria é fabricada pelos
EUA e Israel. Isso demonstra
o cinismo das autoridades
europeias, do FMI e dos
EUA – que armam esses
grupos e, agora, os culpam
por todos os males. Os
procedimentos criminosos
destes governos demonstram
a sua duplicidade moral.

E as “máfias” da imigração?
Vivem como peixe na água
em países invadidos e
controlados pelo
imperialismo, e os seus
aliados e subordinados.

Somente a ação da classe
trabalhadora e das suas
organizações pode colocar
um fim a esta barbárie e
parar a política de destruição
do capital, para construir um
mundo de fraternidade e de

cooperação entre os povos.

A defesa dos direitos dos
refugiados é inseparável da
luta contra as guerras que
destroem os países e
expulsam as populações.
Todas as organizações dos
trabalhadores devem assumir
as suas responsabilidades e
recuperar a tradição da luta
contra a guerra que faz parte
da luta do movimento
operário desde sempre.

Direito de asilo sem
restrições. Livre
circulação!

Noutras épocas, foram
centenas de milhar de
pessoas do Estado espanhol
que se viram obrigadas a
pedir asilo noutros países
(em 1939, no fim da
Revolução espanhola, mais
de meio milhão) e
recordando o acolhimento
que vários países – como o
México, quando Cárdenas
era presidente – deram a
milhares dessas pessoas,
declaramo-nos partidários do
direito democrático,
incondicional e humanitário
de asilo.

As quotas de transferência
forçada de refugiados de um
país para outro são a negação
do direito de asilo e opõem-
se à exigência democrática
de acolher todos os
refugiados. Exigimos a livre
circulação de pessoas.
Nenhuma restrição. Sem
direito a bloquear o seu
caminho e muito menos a
tratá-los como animais. A
sua fuga está relacionada
com as condições
económicas e militares
criadas pelo grande capital e
as suas instituições. Opomo-
nos a qualquer forma de
restrição, seja através de
quotas, seja por qualquer
condição pessoal.
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O drama da imigração e dos refugiados na Europa
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apoio incondicional
aos refugiados

Exigimos as medidas
materiais necessárias para
dar uma vida decente a esses
refugiados até que sejam
dadas condições para o seu
regresso, como têm-se
manifestado muitos deles
que querem voltar aos seus
países, onde deixaram os
seus familiares e pertences.
O acolhimento dos
refugiados – o direito de
asilo – não pode ser uma
declaração retórica. Deve ser
traduzida em acções práticas:
reconhecendo o direito ao
trabalho, à habitação, à
educação e à saúde para
todos os imigrantes.
Portanto, a Lei sobre os
estrangeiros deve ser
revogada, assim como as
devoluções “a quente”
incluídas na Lei de
Segurança Cidadã. E
também anulados todos os
cortes realizados nos
serviços públicos. Como
reconhecer o direito à
habitação para os refugiados
e para os trabalhadores
espanhóis sem expropriar
(sem compensação, é claro)
um milhão de casas que
estão nas mãos dos bancos?

os seus direitos são
os nossos direitos

Rajoy, Hollande, Merkel,
Obama e os governos
europeus são totalmente
responsáveis   por esta situação.
Eles são os mesmos que
organizam a destruição dos
direitos e garantias dos
trabalhadores da Europa em
benefício do capital e contra os
quais se levantam os
trabalhadores e toda a
população.

A defesa do direito de asilo
está estreitamente ligada à
defesa e reconquista dos
direitos sociais, das
convenções colectivas, dos
serviços públicos e dos direitos
laborais que foram arrancados

em mais de 150 anos de luta
da classe trabalhadora e das
suas organizações. Para isso, é
preciso revogar as contra-
reformas laborais que
permitem destruir as
convenções colectivas.

A unidade dos trabalhadores
“nativos” com os migrantes e
refugiados é essencial. A
xenofobia e o racismo são
filhos do capital financeiro –
em crise à escala
internacional – que provoca
as guerras e a destruição das
nações, e a migração em
massa. Os mesmos que,
agora, tentam usar os
imigrantes como carne para
canhão, como mão-de-obra
barata para destruir a classe
operária organizada.
Exploração que foi
denunciada pela CGIL

(Central sindical italiana,
nota do editor) – por
exemplo em relação à Sicília,
onde há refugiados a
trabalhar no campo por cinco
euros por dia.

Os sindicatos operários
devem assumir a organização
dos trabalhadores imigrantes
e defender que lhes sejam
aplicadas todas as leis
laborais e acordos colectivos.

Parem a guerra. Não
às bases militares
estrangeiras no nosso
país!

Não se pode abordar a questão
dos refugiados sem abordar as
causas desta situação. A luta
contra a guerra é essencial e
tem uma tradução imediata no

Manobras militares da NATO na Península Ibérica

A
o mesmo tempo
que para,
mentirosamente,
“acabar com as
causas do êxodo em

massa dos «migrantes» para
a Europa”, aviões de Forças
armadas de países da NATO,
comandadas pelos EUA,
estão a bombardear a Síria
(tal como tinham acabado de
fazer com o Iémen, causando
mais de 4 mil mortos) – irão
começar, a 28 de Setembro,

Estado espanhol. Nenhum
soldado do Exército espanhol
deve participar nestas guerras;
nenhuma instalação civil ou
militar no nosso território deve
ser usada para cooperar nas
guerras que destroem a África
e o Médio Oriente.

Retirada de todas as tropas
espanholas do Líbano, Iraque,
Líbia e do Mar Vermelho!

Fora com os “marines” de
Móron!

Fora com as bases militares
dos EUA e da NATO de Rota,
Móron e Gibraltar!

As campanhas para defender
estes objectivos devem
alargar-se e contarão com todo
nosso apoio.                            n

manobras militares da NATO
na Península Ibérica.
Bombardeamentos do
mesmo tipo que os
realizados nos últimos anos
no Afeganistão, no Iraque,
na Líbia,… e que só têm
gerado mais pobreza e caos
nesses países!

Estas manobras militares –
tal como os
bombardeamentos – têm
contado com o apoio e
colaboração do Governo

português, cujo ministro
português dos Negócios
Estrangeiros (Rui Machete)
afirmou, recentemente,
“perceber a intenção dos
franceses de aumentar a
eficácia da sua intervenção
através primeiro de uma
fiscalização aérea e depois
de bombardeamentos”.

Esta é mais uma razão para,
nas próximas legislativas,
não ser dado nem um voto à
coligação PSD/CDS!  n



                

O
que significam os
abanões das últimas
semanas na
economia chinesa?
Já havia indica dores

de abrandamento (em 2014 o
investimento cresceu 10,5%,
face aos 19,8% de 2013).
Agora, entre 11 e 13 de
Agosto, o Governo chinês
desvalorizou três vezes o yuan
(a moeda chinesa) perfazendo
uma queda de 4,6% em
relação ao dólar dos EUA. Em
apenas duas semanas a
cotação da Bolsa de Xangai
caiu 26,9%, arrastando com
ela a queda dos principais
índices: 12,3% o Dow Jones
(EUA) e 16,3% o Euro Stoxx
referente à Zona Euro (1).
Com esta desvalorização, o
Governo chinês procura
responder à queda das
exportações. Quer dizer,
recuperar a “competitividade”
através da de terioração do
poder de compra do povo da
China. Fica assim revelada,
mais uma vez, a fragilidade da
orientação económi ca da
burocracia chinesa, norteada
pela subordinação ao
imperialismo dos EUA. 
Com efeito, trata-se de uma
falácia que certos indicadores
económicos mostrem que a
China possa ultrapassar os
EUA como potência
dominante. Em primeiro lugar,
porque são enganadores se for
omitido o factor demo gráfico:
o PIB chinês é apenas 60% do
dos EUA, apesar ter quatro
vezes mais população
(portanto, o rendimento per
capita nos EUA é sete vezes
maior – 54.600 dólares face a
7.600). 
Em segundo lugar, porque a
economia chinesa ocupa um
lugar subordinado na

economia mun dial, apesar do
volume das suas exportações e
de ser o maior detentor da
dívida pública dos EUA (1,27
milhão de milhões de dóla res).
Ambos estes fenómenos se
enquadram numa rela ção
subordinada ao do mínio
americano das principais
estratégias po líticas e militares
à escala mundial (por
exemplo, os gastos militares
dos EUA são superiores a
40% do total). 
A economia chinesa cresceu
muito desde que, em
Dezembro de 1978, o Comité
Central do chama do Partido
Comunista Chinês impôs a
“aber tura externa”, iniciada
em Maio do ano seguinte com
a primeira Zona Económica
Especial, em Chongqing. Foi
estimulada a chegada massiva
de capital estrangeiro, atraído
pelo enor me grau de
exploração laboral que a
burocracia chinesa facilitava.
De modo que o crescimento
da China está assente numa
gigantesca polarização social:
o número oficial do Índice de
Gini que mede a desigualdade
é 0,47 (um valor altíssimo, ao

nível das economias lati no-
americanas); mas um estudo
da Universidade estatal
chinesa de Chengdu estima-o
em 0,61 (o que constituiria o
maior valor a nível mundial).
As contradições desta
orientação expressam-se
também no aumento da dívida
pública, e da especulação
imobiliária e bolsista (2), que
agora atravessa as dificuldades
acima mencionadas. 
Tudo isto resulta do Estado
operário, constituído com a
revolução de 1949, ter nascido
já burocratizado, em resultado
da degene rescência da URSS,
desde que em meados-finais
da década de 1920 a clique
estalinista se apoderou do
controlo do Partido
bolchevique e do Estado. E
esta orientação conduz,
inevitavelmente, à
subordinação ao imperialismo.
Inclusive para evadir capitais
para o estrangeiro, familia res
directos dos principais
dirigentes chineses recorrem
às grandes agências do capital
finan ceiro internacional (como
PwC, UBS, Crédit Suisse,
Ernst&Young ou

Deloitte&Touche). Ou para
investir no estrangeiro, como
tem acontecido com as
parcerias financeiras para
adquirir empresas em
Portugal.  
Concluindo, sobretudo não
existe nenhuma possibilidade
da China ou de qualquer outro
país ultrapassarem os EUA
para liderar um relançamento
capitalista à escala mundial,
porque a debilidade norte-
americana ex pressa o estado
de crise crónica da economia
capitalista, como é
manifestada pelo aprofundar
da destruição de forças
produtivas e da sua prin cipal
consequência (que é o ataque
às condições de vida das
populações de todo o mundo).
Em re sumo, os abalos
económicos das últimas
semanas na China constituem
apenas mais uma expressão
desta crise crónica do
capitalismo. n

(1) Só na chamada “2ª feira
negra”, de 24 de Agosto, as 300
empresas cotadas em Bolsa na
Europa perderam 400 mil
milhões de euros, mais do que
os 312 mil milhões da dívida
pública grega.

(2) O sector da construção – que
representa actualmente 15% do
PIB da China – é de tal modo
“excedentário” que há muitos
analistas a preverem uma
situação similar à que se
desenvolveu nos EUA, a partir
de 2007. Por outro lado, para
tentar travar esta catástrofe
anunciada, o Governo tomou
medidas visando reorientar o
investimento para as Bolsas
chinesas, criando assim uma
nova bolha que está em vias de
estoirar.

Os abanões na economia chinesa
e a crise crónica do capitalismo
(adaptado do artigo de Xabier Arrizabalo, publicado na Información Obrera nº 297, de 4 de Setembro de 2015)

Protesto dos trabalhadores de Yu Yuan, na China, principal fábrica de sapatos desportivos.

economia
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Em frente do túmulo de Leão Sedov, a 29 da Agosto a Secção francesa da IVª Internacional

afirmou o seu acordo com Engels, que em 1890 defendia o termo “comunista” perante as

outras duas correntes que se consideravam  socialistas, «gente que vivia fora do

movimento operário e que procurava sobretudo um ponto de apoio entre as classes

instruídas». Nós «estamos claramente de acordo que a emancipação dos trabalhadores

será obra dos próprios trabalhadores». Nem Deus, nem César, nem tribuno.

a 20 de agosto passaram 75
anos do assassinato de Leão
trotski, o camarada de
Lenine na revolução russa,
criador do exército
Vermelho e, a seguir,
fundador da iVª
internacional. com ele,
estaline culminava a
liquidação dos dirigentes da
revolução russa.
Desde há 30 anos que, no
final de agosto, a secção
francesa da iVª
internacional convoca à
reunião em frente ao túmulo
do filho de trotski (Leão
sedov), assassinado em 1938
quando preparava a
conferência de fundação da
iVª internacional. esta
homenagem teve lugar este
ano a 29 de agosto.
o semanário Informations
ouvrières (Informações
Operárias), que todos os
anos tem apoiado a
preparação desta iniciativa,
reeditou este ano notícias
publicadas em 1985.
reproduzimos alguns
extractos.

o combate de trotski e
de sedov 

L
eão Sedov foi um
dos fundadores da
IVª Internacional,
não porque fosse
filho de Trotski, mas

sim porque – jovem
militante do Partido
Bolchevique – se tinha
oposto à burocratização do
partido e do Estado, e a
seguir combateu a burocracia
estalinista, quando esta
instaurou o seu regime
contra-revolucionário. 
Poucos dias após a sua
morte, Trotski publicou um
artigo intitulado: “Leão
Sedov, o filho, o amigo, o
militante”. Insistia fun -
damentalmente numa parte
essencial da vida militante
de Leão Sedov, publicando o

Boletim da Oposição russa:
«Converteu-se no verdadeiro
editor desse Boletim desde a
sua aparição (em meados de
1929) e tomou completamente
a cargo esse trabalho desde
a sua chegada a Berlim 
(a partir de 1931), para
onde o Boletim tinha sido
transferido de Paris. 
A última carta que
recebemos de Leão, escrita a
4/2/1938, doze dias antes da
sua morte, começa com es tas
palavras: “Envio-te as
provas do Boletim porque o
próximo barco não partirá de
imediato e o Boletim não
estará pronto amanhã.” A
saída de cada número era
um pequeno aconte cimento
na sua vida (pequeno apesar
de exigir grandes esforços).
A composição da maqueta, a
finalização dos rascunhos, a
redacção dos artigos, uma
minuciosa correc ção, o
envio, a correspondência
rápida com amigos e
colaborado res, e – o que não
era o menos importante – a
recolha de meios financeiros.
Contudo, como ficava
orgulhoso com cada número
“conseguido”!»
Leão Sedov organizou todo o
trabalho de agrupamento dos
partidários de Trotski na
URSS em torno desse
Boletim. 
Tinha aprendido com Lenine
e Trotski o papel do jornal
para construir um partido.

a origem de
Informações Operárias

O semanário operário francês
relaciona esta homenagem
com a sua própria
experiência. Em 1951-1953 a
IVª Internacional sofreu uma
crise que a desarticulou, tendo
por origem o facto de
membros do Secretariado
Internacional dessa época
terem abandonado o combate

contra a bu rocracia que
usurpava o poder na URSS e
contra o seu aparelho
internacio nal. «Os que se
julgavam ‘chefes’», atacaram
a maioria da Direcção
francesa, «à qual que riam
proibir a aplicação das
decisões maio ritárias (…); a
Secção francesa (PCI) ficou
reduzida a um pequeno grupo
de 50 militantes ao redor de
Pierre Lambert.».
Numa situação marcada pela
guerra da Argélia, a revolução
húngara dos Conselhos
Operários e a chegada de De
Gaulle ao poder, esse pequeno
grupo não podia manter a
publicação do periódico
semanal La Vérité (A
Verdade) nem económica nem
politicamente. Pierre Lambert
propôs a sua suspensão. Para
ele era necessário deixar de
afirmar artificialmente o PCI
como sendo o partido
revolucioná rio. 
A publicação de um Boletim –
chamado Informações
operárias, ‘Tribuna livre da
luta de classes’ – procurava,
de forma prática, que o
pequeno grupo trotskista
deixasse de ser um grupo
propagandista e se implantasse
no movimento operário. 

Era consciente de que a
simples afirmação de
posições justas não
construiria o partido.
«Necessitamos de uma
orientação correcta e
devemos encontrar as vias e
os meios para fazê-la
penetrar na classe operária,
fundamentalmente mediante
o trabalho com militantes
sindicalistas ou anarco-
sindicalistas, camaradas
que, sem compar tilhar a
posição dos trotskistas
dessa época, estavam
dispostos a debater e agir.
Este foi o sentido e o
conteúdo da tribuna livre da
luta de classes que é
Informações operárias
desde a sua aparição.» 
Impulsionando Informações
operárias, os trotskistas
franceses asseguraram o fio
da continuidade com Trotski
e Sedov. 
Muitos anos mais tarde,
Lambert – retomando a
consta tação de Trotski sobre
o isolamento dos trotskistas
em vésperas da Segunda
Guerra Mundial, pôde
afirmar: «Nós já não
estamos exilados no seio da
nossa própria classe». n

No 75º aniversário da morte de Leão Trotski



os militantes
rejeitaram a política
iniciada por blair

J
eremy Corbyn foi eleito
presidente do LP (Labour
Party – Partido
Trabalhista), a 12 de
Setembro, obtendo 60%

dos votos. Após a derrota
histórica do LP nas eleições
gerais de 7 de Maio de 2015,
Ed Milliband (presidente do
LP) demitiu-se, abrindo
caminho a eleições internas
para renovar a Direcção.

um voto contra o “New
Labour” de blair

Foi um verdadeiro maremoto
que levou Jeremy Corbyn à
Direcção do LP. Com 60%
dos votos, esmagou os três
adversários. Em particular, Liz
Kendall, representante dos
“blairistas” (ala direita com o
nome do dirigente Tony Blair),
com 4,5% dos votos. Note-se
que, em 1994, Blair teve mais
de 50%. O jornal The
Guardian (13 de Setembro)
escreveu: “O Blairismo está
morto e enterrado”.
Corbyn é deputado do norte de
Londres desde 1983 e membro
do sindicato Unison
d’Islington. É do Grupo de
Campanha Socialista, ala
esquerda reformista do LP.
Tomou posição contra a
NATO, o armamento nuclear e
a guerra (votou, no
Parlamento, contra todas as
intervenções militares), e
apoiou os republicanos
irlandeses.
Como dirigente da coligação
“Stop the war”, organizou
manifestações em Londres,
contra a invasão do Iraque e
contra a ofensiva de Israel em
Gaza. Pronunciou-se contra
todas as medidas de
desregulamentação do
governo Cameron.

Opôs-se, com os sindicatos, ao
projecto de lei anti-sindical do
Governo, que agrava a
organização das greves, quer
proibir os piquetes de greve e
destruir a ligação dos
sindicatos com o LP.
Mas Corbyn não abordou a
revogação das leis anti-
sindicais de Tatcher. Esta é
uma questão-central.
A vitória de Corbyn exprime a
rejeição à política do “New
Labour” de Blair, política
praticada há 20 anos. O facto
de Corbyn nunca ter sido
dirigente, mesmo sendo
deputado há 32 anos, aparece
aos militantes como um
oponente à Direcção.

a crise no seio do Labour
Party

Corbyn pôde candidatar-se
porque a crise na Direcção do
LP abriu fracturas no
dispositivo eleitoral, apesar de
bem aferrolhado. Em poucas
semanas tornou-se favorito.
Além dele existiam Liz
Kendall, da ala blairista, um
membro da Direcção
demissionária, e Andy
Burhnam, mais à esquerda,
ligado aos sindicatos e ex-
membro do governo de
Gordon Brown. 
Até 2010 os sindicatos
aderentes ao LP (que eram a
maioria) estavam
representados nas eleições.
Todos os membros de um
sindicato tinham direito de
voto automático.
Com a reforma, os membros
dos sindicatos têm de se
registar para votar. Os
aderentes e simpatizantes que
paguem 3 libras (4,10 euros)
podem votar. Isto visa
minimizar a base do partido,
nomeadamente a sindical.
Milhares de aderentes afluíram
e continuam a aderir ao LP.
100 mil foram registados por 3
libras dos 600 mil participaram

na eleição primária.
Corbyn é apoiado pelos
principais sindicatos nacionais
(70% dos sindicalizados).
Recebeu apoio de 152 comités
de base do LP (24% dos
aderentes). No final obteve
49,5% de votos dos aderentes,
84% dos apoiantes de 3 libras
e 58% dos sindicalizados,
apesar da fraca participação
devido à necessidade de
reinscrição. Abriu-se de
imediato uma crise no LP.
Numerosos dirigentes
anunciam a sua demissão e
recusam-se a trabalhar com a
nova Direcção. Alguns
ameaçam uma cisão.

crise no seio do
imperialismo britânico

Esta eleição é expressão da
crise do imperialismo
britânico, do aparelho de
Estado e da representação
política de fracções da
burguesia. Após 5 anos de
governo do Partido
Conservador, nas eleições de
Maio/2015, este teve mais 23
eleitos, enquanto o LP perdeu
26. O LP não manteve um
único eleito na Escócia, em
benefício do Partido
Nacionalista Escocês (Scottish
National Party – SNP), um
partido burguês maioritário no
Parlamento escocês, que
passou de 6 para 59 deputados.
O sucesso da campanha
populista “anti austeridade” do
SNP apoiou-se no facto das
receitas fiscais ligadas ao

petróleo do mar do Norte
permitirem ao Governo
autónomo escocês impor
medidas de austeridade menos
drásticas que no resto da Grã-
Bretanha. 
Essas eleições evidenciaram a
crise interna do imperialismo
britânico. No seu interior
desenvolveram-se forças
centrífugas com desejo de
partilha dos lucros, retirados
do petróleo do Mar do Norte,
entre Edimburgo e Londres.
A crise que devasta a União
Europeia conduziu David
Cameron a propor um
referendo sobre a saída da UE.
A burguesia britânica não
deseja pôr em causa o quadro
da UE (em particular a livre
concorrência), mas – enquanto
burguesia dominante na Europa
– deseja renegociar a sua
participação, contra a vontade
dos outros governos europeus e
do imperialismo norte-
americano. Cameron abriu uma
crise no seu partido, onde uma
franja… quer sair da UE.
A este propósito, Corbyn
declarou desejar que o LP
“influencie as negociações e
trabalhe com os aliados
europeus para pôr em marcha
uma agenda de reformas que
sejam vantajosas para o
comum dos europeus em todo
o continente. (…) Isso não
significa sair, mas bater-se
conjuntamente no interior por
uma melhor Europa.”           n

Correspondente

Vitória de Jeremy Corbyn para a
Direcção do Partido TrabalhistaGrã-Bretanha

Piquete de greve dos condutores do
Metro, com o seu Sindicato (Aslef) em
Londres, a 9 de Julho de 2015.
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