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Nem um voto em Marcelo 

 

Dia 24 de Janeiro realiza-se a primeira volta das eleições presidenciais. 

Após as derrotas sofridas nas eleições legislativas de 4 de Outubro e com a nomeação do governo de 

António Costa, suportado pela maioria PS/BE/CDU na Assembleia da República, a direita tendo 

perdido o poder no Governo, procura agora preservá-lo na Presidência da República. Só assim se 

compreende como a direita se uniu em torno de um único candidato – Marcelo Rebelo de Sousa – que 

entrou semanalmente na casa das famílias há mais de 15 anos, através de um canal aberto da televisão. 

Ao contrário, à esquerda estamos perante uma proliferação de candidaturas que surge como uma ajuda 

suplementar à candidatura única da direita. 

Nesta situação, apesar destas manobras conjugadas que permitiram – objectivamente – que o candidato 

à Presidência apoiado pelo PSD e o CDS se posicionasse, desde o princípio, como “o candidato 

ganhador”, os trabalhadores e os militantes irão usar os meios ao seu alcance para derrotar Marcelo 

Rebelo de Sousa. 

No dia 24 de Janeiro todos os votos contarão para impedir a eleição de Marcelo.  

A 24 de Janeiro, trabalhadores, jovens, reformados e desempregados, ao votarem, fá-lo-ão contra o 

candidato da direita. Votarão em Sampaio da Nóvoa, em Marisa Matias ou em Edgar Silva com o 

objectivo de derrotar Marcelo, animados da esperança de colocar alguém na Presidência da República 

que seja um ponto de apoio nas mobilizações em defesa dos seus interesses e aspirações. 

Na segunda volta, a realizar-se, concentraremos todos os votos no candidato que se opuser a Marcelo 

para garantir a defesa da maioria PS/BE/CDU na Assembleia da República, instrumento que os 

trabalhadores pretendem continuar a utilizar como ponto de apoio para a luta que, nas empresas e nas 

ruas, terão de continuar a travar para garantir que a sua vontade e as necessidades do país sejam 

respeitadas. 

Para tornar o caminho mais favorável à luta do povo trabalhador – para que a maioria PS/BE/CDU 

existente na Assembleia da República concretize as medidas necessárias que o povo espera dela (desde 

logo, a revogação de todas as alterações à legislação laboral, começando pela legislação da caducidade 

dos Contractos Colectivos de Trabalho, a anulação de todas as privatizações e concessões, o fim do 

desemprego, a preservação da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde) – nem um só voto em 

Marcelo Rebelo de Sousa!  
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