
Relato de algumas actividades realizadas em Portugal contra o golpe de 

Estado em curso no Brasil 

 

Congresso da FENPROF diz 

“Não ao golpe de Estado em curso no Brasil” 

 

O Congresso da FENPROF (maior Federação de Sindicatos dos Professores, em Portugal, a maior parte 

deles integrados na CGTP), reunido no Porto a 29 e 30 de Abril, decidiu expressar a sua solidariedade para 

com os professores e trabalhadores do Brasil, envolvidos numa forte batalha histórica para preservar as 

conquistas sociais e democráticas do povo trabalhador brasileiro. E fazer sua a posição da CGTP, ao afirmar: 

“O violento ataque das forças mais reaccionárias do Brasil, aliadas ao imperialismo, coloca no horizonte 

próximo graves perigos de desestabilização e de grande retrocesso social e político e está intimamente 

ligado à ofensiva em curso, de fazer reverter e mesmo destruir os processos de transformação económica, 

social e política de cariz progressista no conjunto da América Latina. 

(…) Saudamos, por isso, as lutas sindicais e populares que vão ter lugar nas próximas semanas, 

designadamente a realização de uma grande Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, no próximo 1º 

de Maio.” 

O Congresso decidiu ainda mandatar a Direcção da FENPROF para comunicar esta posição à Embaixada do 

Brasil, em Lisboa. 

 

Reuniões contra o golpe de Estado em curso no Brasil 

 

Em Portugal, tiveram lugar duas reuniões de solidariedade com as mobilizações dos trabalhadores e 

cidadãos em geral, de todo o Brasil, para defender as conquistas sociais e bloquear o golpe. 

A 2 de Maio, no Sport Operário Marinhense (Clube recreativo com grandes tradições na cidade da Marinha 

Grande) e, a 3 de Maio, na Associação 25 de Abril (de que são membros muitos dos chamados “capitães de 

Abril” que desencadearam o golpe de Estado contra a ditadura fascista, em 1974). 

Em ambas as reuniões participou o camarada brasileiro Paulo Zocchi, que é Presidente do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. Também é director da Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj), com cargo no Departamento de Relações Internacionais. Tanto o Sindicato como a Federação são 

filiados na CUT (Central Única dos Trabalhadores), principal Central sindical do país. Além disso, Zocchi 

foi um dos membros fundadores do Partido dos Trabalhadores, em Fevereiro de 1980. E, desde Junho desse 

mesmo ano, é militante da Corrente “O Trabalho”, Secção brasileira da IVª Internacional. Na reunião de 

Lisboa também fizeram parte da Mesa: o investigador Newton Souza (da área do Teatro e que pertence ao 

Colectivo Andorinha – constituído por estudantes brasileiros a residir temporariamente em Portugal) e 

Carmelinda Pereira (deputada à Assembleia Constituinte e dirigente do POUS - Secção portuguesa da IVª 

Internacional). 

Na reunião-debate da Marinha Grande, foi aprovada – por unanimidade e aclamação – uma tomada de 

posição onde “é manifestada total solidariedade com a CUT e as instituições sindicais, em defesa das 

liberdades políticas e dos direitos sociais no Brasil”, tendo sido decidido “fazer chegar esta mensagem à 

Embaixada do Brasil em Portugal”.  



 

Mesa que presidiu ao debate de 2 de Maio, na Marinha Grande. 

 

Na reunião realizada em Lisboa, a grande maioria dos 35 participantes subscreveu a seguinte Moção: 

“Trabalhadores e cidadãos reunidos em Lisboa, tivemos oportunidade de compreender, com elementos 

concretos, que está a ser desenvolvido no Brasil um golpe de Estado: 

- para demitir a Presidente da República, por motivos que não existem; 

- para formar um Governo que visa o retrocesso na vida do povo trabalhador e a entrega do Património 

público às multinacionais 

- a ligação das forças políticas que estão a organizar o golpe com o poder de potências internacionais. 

Fiéis aos valores da solidariedade internacional, repudiamos este golpe de Estado e solidarizamo-nos com 

a luta do povo trabalhador do Brasil para ajudar a derrotar esta ofensiva.”  

 

Alguns dos participantes na reunião-debate de 3 de Maio, em Lisboa. 


