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Soberania dos povos ou soberania da NATO? 

 
O desejo de um mundo onde os povos vivam em paz, onde as conquistas científicas e tecnológicas sejam 

colocadas ao serviço do bem de toda a Humanidade, através de políticas de desenvolvimento e de cooperação 

entre os povos está no horizonte da grande maioria dos homens e mulheres de todo o mundo. 

Muitos lutam por ela em condições extremas, a começar pela direito a reunir, a discutir ideais, ou a fazer 

música, como estamos a sentir particularmente em relação ao músico luso-angolano em greve da fome há 

quase um mês. 

No nosso país – onde a liberdade foi conquistada há 41 anos, com o preço de muita prisão, morte e tortura, 

com o preço de uma revolução – somos agora livres de poder afirmar e manifestar para dizer que não 

aceitamos que o Governo português tenha autorizado a NATO a fazer as suas manobras de guerra nesta terra, 

tal como estão a dizer também hoje na rua dezenas de milhar militantes e trabalhadores em Espanha ou em 

Itália. 

Sabemos que a luta contra estas manobras se inscreve na luta contra a guerra – contra as guerras na Síria, na 

Líbia, na Palestina, no Afeganistão ou na Ucrânia. As guerras de destruição e de morte que levam a que 

centenas e centenas de milhar de pessoas, de pais com filhos nos braços, arrisquem avida para tentar chegar à 

Europa. Uma Europa onde a maioria dos governos aceita e é também responsável pelo inferno de onde esses 

refugiados fogem. Os mesmos governos que se acoitam atrás das instituições da União Europeia, para aplicar 

as medidas de destruição dos direitos sociais e laborais, de desertificação de regiões inteiras, de 

empobrecimento e de usurpação da soberania dos povos. 

Mas os trabalhadores e as populações mobilizam-se e resistem em toda a parte. Estas acções precisam das 

suas organizações sindicais para se unirem e coordenarem, de modo a levar à concretização de uma viragem 

em toda a Europa, com a constituição de governos que se subordinem aos interesses dos povos e desenvolvam 

políticas de paz. 

Cavaco Silva – em uníssono com todas as forças determinadas a perpetuar a política de destruição dos direitos 

e de empobrecimento – tem bem consciência disso. E confessa-o, indigitando de novo Passos Coelho para 

primeiro-ministro, ao mesmo tempo que declara que nosso país não podem governar partidos políticos que, 

nos seus programas, se pronunciam pela dissolução da NATO ou dos tratados da União Europeia. 

Tem razão a Associação 25 de Abril quando convoca todas as organizações que habitualmente desfilam nas 

comemorações do 25 de Abril para que reúnem e decidam as medidas a tomar, face a esta declaração de 

guerra de Cavaco Silva à democracia e a soberania do povo português. 

O POUS, secção portuguesa da IVª Internacional, partilha as preocupações e anseios dos trabalhadores, da 

maioria do povo e de todas forças políticas empenhadas na defesa da paz, da democracia e de todos os ideais 

de Abril. 

É por isso que responde positivamente a este apelo e pergunta se não é a hora das organizações sindicais – e, 

nomeadamente da CGTP – com todas as forças que mergulham as suas raízes na luta do povo, se juntarem e 

convocarem uma concentração nacional diante da Assembleia da República, no dia que o PSD e o CDS (agora 

em minoria) apresentarem o seu programa para prosseguir a política que a maioria rejeitou. 
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