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                 o  evento

“O 25 de Abril visto por alguns intervenientes do concelho”
Marinha Grande

Círculo de discussão do MS da Marinha Grande

D
esenganem-se
aqueles que
apregoam que as
pessoas vivem
alheadas da

realidade política. Para quem
duvide que, após 42 anos,
recordar Abril de 74 possa
ter a força de as atrair a um
debate sobre o tema “O 25
de Abril visto por alguns
intervenientes do concelho”,
deveria ter ido ao auditório
da Resinagem no passado
dia 23. Para ver e ouvir mais
de 60 pessoas participarem
interessadas, numa tertúlia
promovida pela Associação
Concelhia de Associações da
Marinha Grande, que teve
como convidados Henrique
Neto, João Barros Duarte,
Licínio Sousa e Luís Guerra
Marques e foi moderada por
Aires Rodrigues. Presentes
também o Presidente da
Câmara e vereadores.
Dos testemunhos de como os
convidados viveram o dia 25
de Abril de 1974 e os
imediatamente a seguir,
ressaltam alguns factos que
marcaram a revolução, como
a rápida concentração da
população na Praça
Stephens, no próprio dia 25,
para se inteirar do desenrolar
dos acontecimentos, pois as
poucas notícias recebidas só
chegavam através de
comunicados emitidos pela
rádio ou pela televisão.
Naquela altura não havia
telemóveis! Ou uma
memorável reunião na
Câmara Municipal, apinhada
até à escadaria, para demitir
elementos do poder local do
regime de Salazar. Perante a
resistência de um deles,
ouve-se uma voz feminina
clamar: “Se não sair a bem,
atiramo-lo pela janela!” E
foi remédio santo: a
demissão foi imediata.

E imperou sempre a firme
convicção de que a
liberdade, o fim da guerra
colonial, os direitos sociais –
nomeadamente o Serviço
Nacional de Saúde – e a
igualdade de direitos para as
mulheres são conquistas a
preservar e a defender. 
E porque a música de
intervenção teve excelentes
compositores e intérpretes,
antes e depois da revolução,
que nos deixaram um
belíssimo património, ela
não podia deixar de estar
presente. Carlos Vicente e
Sónia Santos interpretaram
canções de Abril que nos
deixaram com aquele
“brilhozinho nos olhos”.    n

Maria João Gomes

Da plateia vieram os relatos
da forma como foram
organizadas as greves nas
fábricas de vidro (ainda em
Março de 1974) e que
resultaram em aumentos de
salário significativos para a
época.
Uma operária vidreira
recordou como era dura a
vida das mulheres antes do
25 de Abril, submetidas a
uma legislação reaccionária

que as inferiorizava, sem
direitos sociais, sujeitas a um
mercado de trabalho com
salários sempre inferiores
aos dos homens. 
Assistiu-se a um vivo debate,
com perguntas e respostas
sobre o fim de uma ditadura,
os primeiros passos de uma
revolução e a forma decisiva
como a população se
organizou e participou nesse
processo.

A
s presenças no Circulo
de Discussão
continuam com
regularidade, que
passou a ser quinzenal.

Os temas sucedem-se e são de
conteúdo inesgotável. A situação
no Brasil, a mobilização de várias
facções da sociedade brasileira, a
luta de classes, posições a nível
nacional e internacional e a sua
ligação à situação portuguesa, dão
a este tema uma posição fulcral no
alinhamento do Círculo. Este
apoiou um Apelo do Acordo
Internacional dos Trabalhadores e
dos Povos e tem em mãos a
iniciativa e a promoção de um
debate mais alargado, com a
participação de Paulo Zocchi
(Presidente do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no Estado
de São Paulo), a realizar no dia 2
de Maio, no Sport Operário
Marinhense.

Não se pense que só a actual
conjuntura brasileira é tema a
entrar em debate. Outros vêm a
lume. Muitas vezes programa-se
colocar em cima da mesa
determinados assuntos e a
dinâmica da actualidade leva os
presentes para temas diferentes,
mas que se entroncam e
esbracejam pelas sociedades
provocando o seu desequilíbrio.
Os paraísos fiscais, o
financiamento do terrorismo, a
eliminação de bancos em Portugal
e a concentração bancária,
imposta pela União Europeia são
exemplo disso. Deu-se o apoio a
uma Declaração de Perda de
Soberania sobre as questões
financeiras e a um Comunicado
“Pela anulação do processo de
despedimento em curso no Novo
Banco” e defesa dos postos de
trabalho, motivado pelo anúncio
de despedimentos colectivos nos

sectores da Banca e dos
Aeroportos.O Círculo de
Discussão associou-se à Tertúlia,
realizada no dia 23 de Abril, no
Edifício da Resinagem, na
Marinha Grande, na qual os
participantes partilharam
testemunhos representativos da
total ausência de direitos no antes
25 abril e a um respirar de alívio,
por este nos ter permitido alcançar
direitos antes negados. É ao 25 de
Abril que damos os parabéns, e
dele sabemos que conquistámos o
direito de ser livres, e essa
condição permite-nos realizar
regularmente o nosso Círculo de
Discussão.
E não se pense que ficamos por
aqui. Está em curso a preparação
de um texto “pela Retoma da
Soberania”, porque o 25 de Abril
não pode parar. n

E.C.



ANO XVIII ( II Série ) nº 121 de 5 de Maio de 2016 / Publicação do 

E d i t o r i a l
Ficha técnica

Tribuna livre impulsionada pelo POUS

o militante
socialista

Proprietário: Carmelinda Pereira
NIF: 149281919 

editor: POUS - Partido Operário
de Unidade Socialista
NIPC: 504211269

sede: Rua de Sto António 
da Glória, 52-B / cave C 
1250-217 LISBOA

Nº de registo na ERC: 123029

Director: Joaquim Pagarete

comissão de redacção:
Carmelinda Pereira
Aires Rodrigues
José Lopes
Joaquim Pagarete

impressão: Imaginação Impressa
Rua Braancamp, 15A 
1250-049 Lisboa

edição: 100 Exemplares

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.

Frente Única Operária contra as pressões da U.E.
e pela revogação das legislação laboral da “Troika”

desemprego, do trabalho
precário e sem direitos, da
destruição de direitos e
conquistas do conjunto dos
trabalhadores e das
populações, da
desregulamentação das
relações laborais (impondo a
caducidade dos Contratos e
Acordos Colectivos de
Trabalho) e com isso
contribuir decisivamente
para a perda de
independência dos sindicatos
e para a sua destruição a
prazo.

Não foi para isto que o povo
português depositou a
soberania nas mãos dos
deputados do PS, BE e CDU.
É por isso responsabilidade
dessa maioria tomar – com
caracter de urgência – as
medidas que invertam
definitivamente o caminho
de submissão e destruição do
país que as instituições da
UE, ao serviço do capital
financeiro, querem impor.

É responsabilidade dessa
maioria presente na AR levar
o governo a repelir as
exigências de submissão às
instituições da UE e ao FMI.

É responsabilidade dessa
maioria reverter todas as
medidas que põem em causa
os direitos, conquistas e
bem-estar dos trabalhadores
e das populações e a
viabilidade económica,
social e orgânica do país
(desde a destruição do
Serviço Nacional de Saúde e
da Escola Pública, passando
pelas privatizações até às
alterações à legislação
laboral).

É responsabilidade dessa
maioria proceder à
revogação de todas as
alterações à legislação
laboral, em particular, e

N
as últimas semanas
temos assistido a
uma pressão
exacerbada, por
parte da Comissão

Europeia do FMI e do BCE,
para que o governo
português apresente o seu
“plano B” no que respeita ao
Orçamento de Estado 2016.
Esse orçamento, resultante
da negociação entre os
partidos que hoje constituem
maioria na Assembleia da
República (PS, BE e CDU),
apesar das limitadas e
tímidas medidas que
inscreveu de inversão dos
critérios da austeridade que
tinham sido postos em
prática pelo governo Passos
Coelho, continua a fazer
respeitar o “Tratado
Orçamental e todas as
“metas” definidas pela União
Europeia.
Mas a nova “troika” quer
mais!

Quer intensificar medidas de
austeridade contra os
trabalhadores e garantir a
destruição completa dos
serviços públicos, ao mesmo
tempo que impõe que seja o
Estado português a financiar
os “buracos” resultantes da
especulação financeira que
tem levado ao afundamento
da Banca e à destruição de
milhares de postos de
trabalho nesse sector, como
em outros.

Quer, através da manutenção
das alterações à legislação
laboral levadas a cabo pelo
governo PSD/CDS, sob sua
orientação, e se possível
através da sua intensificação
(a conhecida “flexibilização
do mercado laboral”,
segundo a expressão deles),
continuar o caminho de
destruição de postos de
trabalho e aumento do

desde já, a legislação
referente à caducidade dos
Acordos Colectivos de
Trabalho e a referente aos
despedimentos, e em
particular os colectivos, que
deixam os trabalhadores
sujeitos à discricionariedade
do patronato e põem em
causa a independência dos
Sindicatos e a sua própria
existência.

É isso que todos pretendem
dos deputados que elegeram.

Sabemos que tal como
aconteceu a 4 de Outubro e
na posterior tentativa de
fazer continuar Passos
Coelho a governar, é a força
e a decisão do movimento
operário organizado, a força
de todos os trabalhadores
utilizando as suas
organizações, que
determinará a inversão, em
absoluto, de tal caminho.
Todas as direcções sindicais,
Comissões de Trabalhadores,
e em particular as direcções
da CGTP e da UGT, têm a
responsabilidade de criarem
as condições e juntarem-se
para pôr de pé e em marcha
essa mobilização unida que
permitirá realizar os
objectivos de toda a classe.
Foi essa vontade e esse
querer que os trabalhadores
manifestaram, por todo o
país, no 1º de Maio.

É para ajudar a pôr de pé os
instrumentos políticos de que
os trabalhadores necessitam
para realizar essa tarefa, que
os militantes do POUS
combatem e combaterão
integrando esse movimento
objectivo que alterará a
história, em Portugal como
nos outros países.           n

José Lopes



                 actualidade nacional >>>

A luta dos bancários contra os      

U
ma crise profunda
está a alastrar-se
silenciosamente,
mas de forma
inexorável, a toda a

Banca europeia. Os
prejuízos resultantes da
actividade especulativa,
conjugada com a recessão
económica que atirou
milhares de empresas para a
falência e os respectivos
trabalhadores para o
desemprego, têm contribuído
para corroer os capitais
próprios dos Bancos e
agravar o crédito “mal
parado”.
Desde a crise de 2008 já
foram gastos 690 mil
milhões de euros para
“salvar” bancos europeus da
falência. Toda esta
gigantesca quantidade de
dinheiro vertido não
conseguiu tapar “crateras”
neles existentes, nem
estancar a crise económica e
bancária que nos atinge.
A partir da “resolução” do
BES (Agosto de 2014) o
sector bancário, em Portugal,
tem sido alvo de uma
estratégia ditada pela União
Europeia visando a entrega
do mercado financeiro
português ao grande capital
financeiro europeu, através
da eliminação coerciva de
bancos de menor dimensão.
A prova disso é o BANIF.
Em nome da concorrência, a
Direcção Geral da
Concorrência (DG-Comp) da
Comissão Europeia usa dos
métodos mais execráveis,
como a chantagem e a
ameaça de cortar o

(…) Não foram os bancários
que provocaram a crise na
Banca. Os bancários não são
responsáveis pelas fraudes ou
burlas dos banqueiros, nem
pela gestão das atuais
Administrações, nem pela
displicência ou conivência do
Supervisor, nem pela
estratégia de destruição da
União Europeia.

não são os bancários que
estão a mais!

Quem está a mais são aqueles
que defraudaram os bancos e
os seus cúmplices, aqueles
que se serviram dos bancos
(em benefício próprio ou dos
acionistas), aqueles que
enriqueceram, burlando
clientes e arruinando os
bancos que “geriam”.

Não é a vida dos bancários
que tem de ser aniquilada. O
património daqueles que
arruinaram os bancos é que
tem de ser confiscado. 

Os bancários estão a ser
atacados! Os Sindicatos têm
de nos defender, têm de travar
os despedimentos na Banca!
Essa é a função dos
Sindicatos!
Os dirigentes sindicais,
porque são dirigentes, têm
especiais responsabilidades!!

(…) Exijam dos Deputados: a
revogação imediata da lei dos

financiamento aos Bancos
para fazer valer os seus
intentos – a eliminação
despótica dos mais pequenos
do mercado. Ou seja, a
distorção da concorrência
que ela diz defender.
Não existe a mínima ponta
de exagero nesta afirmação.
O extrato do e-mail que
abaixo se reproduz é
eloquente a esse respeito.
No dia 19.DEZ.2015
(véspera da decisão de
resolução e venda do BANIF
ao Banco Santander),
Danièle Nouy – presidente
do Mecanismo Único de
Supervisão (mais um
organismo enxertado no
âmbito da “União Bancária”)
– enviou às autoridades
portuguesas, um e-mail onde
dizia:

“A reunião com o Santander
correu muito bem e a
Comissão Europeia vai
aprovar… há outras ofertas
pelo Banif que, de acordo com
a Comissão, não respeitam as
regras da União Europeia das
ajudas de Estado e que, por
isso, não podem seguir em
frente… A Comissão Europeia
foi muito clara neste aspecto;
por isso, recomendo que nem
percam tempo a tentar fazer
passar essas propostas.”

Trata-se de uma estratégia
“desenhada” à medida dos
interesses dos grandes
grupos económicos dos
países europeus
hegemónicos e, sobretudo,

do grande capital financeiro.
Esta estratégia de demolição
selectiva do sector
financeiro, conduzida pela
União Europeia, implica o
fecho de centenas balcões, a
venda de áreas de negócios,
o encerramento de operações
no exterior, e milhares de
despedimentos.
As Comissões de
Trabalhadores e os
Sindicatos devem juntar-se
aos bancários no combate
que é necessário travar
contra o desmantelamento do
sector financeiro e a
destruição de milhares de
postos de trabalho na Banca.
Esperar, é deixar as mãos
livres àqueles que querem
prosseguir este Plano de
desmantelamento. Os
bancários não podem ficar
parados. 
Entre os bancários começa a
emergir a consciência de que
só a sua mobilização unida e
organizada pode defender o
sector, os postos de trabalho
e travar a destruição em
curso.
Recentemente foi posta a
circular, na Banca, uma
Carta Aberta subscrita pela
Comissão de Trabalhadores
da Oitante (ex-BANIF), por
membros das CT’s da
Parvalorem (Ex-BPN), do
Santander e de Delegados
Sindicais do Novo Banco
(ex-BES).
Nessa Carta, os seus
subscritores – dirigindo-se
aos Deputados, à CGTP, à
UGT e às Direcções dos
Sindicatos dos bancários –
afirmam, nomeadamente:
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           despedimentos o que se esconde atrás
dos “Panama papers”despedimentos colectivos, da

lei da caducidade das
convenções coletivas e da
restante legislação anti-
laboral!

é isso que nós,
trabalhadores bancários,
esperamos de Vós!

Dirigindo-se também ao
Ministério das Finanças e ao
Governador do Banco de
Portugal, os subscritores
exigiam:

Garantias escritas e públicas
aos bancários e aos seus
Sindicatos de que – a todos os
trabalhadores do ex-BPN (hoje
na PARVALOREM), do ex-
BANIF (hoje na OITANTE) e
do Novo Banco – serão
assegurados os seus postos de
trabalho na Banca, bem como
os mesmos direitos e
benefícios anteriores à sua
transferência compulsiva (ACT
dos bancários, Fundo de
Pensões, etc…) vigentes no
sector bancário!

Revogação imediata da lei dos
despedimentos colectivos, da
lei da caducidade das
Convenções Colectivas e da
restante legislação anti-laboral!

Pela defesa da Banca de
base nacional! não à sua
destruição!

nem mais um bancário
despedido!

Partilhamos estas
preocupações e, no essencial,
concordamos com o caminho
apontado pelos subscritores
da Carta Aberta. Quanto à
formulação da Banca de base
nacional, como instrumento
de defesa da soberania
nacional, entendemos que
esse objectivo não depende
da nacionalidade (nacional
ou estrangeiro) do capital,
mas da sua titularidade
(pública ou privada) e do
modelo de gestão associado.
Por último, refira-se que a
crise da Banca não se pode
separar artificialmente da
crise económica à qual ela
está indissoluvelmente
ligada. Apontar medidas
avulso para a Banca (um
banco “mau”, medidas de
resolução,…) como
pretensas soluções é um
embuste, é iludir a questão.
Os problemas da Banca não
se resolvem com medidas
confinadas à Banca.
Os problemas da Banca só se
podem resolver, de forma
integrada, com um programa
de medidas e soluções que
libertem a economia dos
constrangimentos
orçamentais e da asfixia
financeira, resultante da
aceitação e sujeição dos
órgãos de soberania às
“regras” da União Europeia,
cujo propósito é manter os
Países e os povos na
dependência do capital
financeiro. n

Pedro Nunes

M
uita “tinta” tem
corrido – e irá
certamente
continuar a
correr – em

relação aos chamados
“Panama papers”. Uma das
últimas notícias relacionadas
com este assunto foi
divulgada pelo jornal
Público, de 28 de Abril, com
o título “Em cinco anos
saíram de Portugal mais de
10 mil milhões para
offshores”, precisando: “Só
no ano em que a troika
chegou a Portugal, foram
transferidos para sociedades
em paraísos fiscais mais de
4000 milhões de euros.
Ministério das Finanças
divulga números que
estavam por revelar desde
2010.”

Podemos facilmente
concluir que o escândalo dos
“Panama Papers” é uma
expressão do grau de
decomposição do sistema
capitalista. E, ao mesmo
tempo, já não é tão evidente
concluir que a campanha
moral contra a corrupção
feita à volta desses “papers”
é uma cortina de fumo para
tentar esconder a
contradição mortal do
imperialismo (sistema
dominado pelo capital
financeiro). Todos os
Estados, incluindo os EUA,
tentam desesperadamente
manter as condições de

domínio político do
imperialismo, o qual é
indispensável para que os
monopólios continuem a
saquear o mundo. Nunca
irão estabelecer regras que
se choquem com a
manutenção do “segredo
bancário, comercial e
industrial” que é a essência
da concorrência (isto é, da
guerra impiedosa) travada
entre os monopólios, em que
os Estados também
participam. E o Estado
português não é excepção à
regra.

“A vida do capitalismo
monopolista da nossa época
é uma cadeia de crises”,
escrevia Leão Trotski, em
1939. E precisava: “Cada
uma dessas crises é uma
catástrofe. A necessidade de
salvar-se dessas catástrofes
parciais através de barreiras
alfandegárias, da inflação,
do aumento das despesas
públicas e das dívidas
prepara o terreno para
outras crises mais profundas
e mais vastas. A luta para
conseguir mercados,
matérias-primas e colónias
torna inevitáveis as
catástrofes militares. E estas
preparam, inevitavelmente,
catástrofes
revolucionárias.”
(O pensamento vivo de Karl
Marx, 1939)                      n

J. P.



                

Diálogo de Paula Santos com Carmelinda Pereira

P
aula cristina santos
é uma educadora de
infância,
agrupamento de
escolas de carnaxide-

Portela. como dirigente do
sPgL foi candidata ao Xii
congresso da Federação
nacional dos Professores
(FenProF), que teve lugar
no Porto, em 29 e 30 de
abril.

carmelinda Pereira (cP)
– Os resultados das provas
internacionais a que foram
sujeitas as crianças
portuguesas do 4º ano de
escolaridade, nas disciplinas
de Ciências e de Matemática,
no ano de 2012, são
francamente acima do nível
médio europeu, colocando-as à
frente de vários outros países
como a Noruega ou a
Alemanha. No entanto, o ano
passado estes resultados
tiveram uma baixa
significativa.

Em tua opinião quais as
principais variáveis que
contribuíram para este
retrocesso, quando o anterior
ministro da Educação, Nuno
Crato, afirmava que – com o
seu programa de rigor imposto
às crianças e aos professores –
os níveis de desempenho iriam
subir?

Paula cristina santos (Pcs)
– Os resultados, na minha
opinião, deveram-se a um
nível de exigência
desproporcionado e
desadequado à idade das
crianças. Bem como a um
excesso de horas dedicadas a
esta área, sobretudo a
matemática. A ignorância
revelada pelos responsáveis é

assustadora, pois demonstram
um total desconhecimento das
etapas de desenvolvimento
cognitivo das crianças. A
capacidade de abstração
necessária para compreender
os problemas de matemática
nos segundo e terceiro ciclos
não corresponde à maturidade
e nível de desenvolvimento das
crianças. Em segundo lugar, o
excesso de horas direcionadas
para isto em detrimento de
outras áreas igualmente
importantes do
desenvolvimento, refletiram-se
nos resultados. A
aprendizagem constitui um
todo e umas complementam as
outras. O tempo de
brincadeira livre que tem
vindo a diminuir tem
igualmente consequências
nefastas nas crianças. Não só
nas aprendizagens, como no
seu desenvolvimento
emocional e motor. E a
História o demonstrará.

cP – O Programa de Acção
elaborado pelo Secretariado da
FENPROF a apresentar ao
Congresso Nacional dos
Professores e Educadores,
elenca o conjunto de medidas
consideradas necessárias para
que sejam criadas as condições
que assegurem um
funcionamento cabal da
Escola Pública, desde o
restabelecimento dos direitos
dos docentes, como o vínculo
contratual e a reposição dos
salários de quem se encontra
com 15 e 20 anos de serviço
(como se estivesse no início da
carreira), o descongelamento
dos escalões de todos os outros
docentes, a reorganização da
Escola e das respostas
educativas para todas as
crianças.

Este Programa de Acção exige
a reposição do Orçamento que
foi cortado à Escola Pública.

Em teu entender, que

estratégia de acção sindical
deverá o Congresso da
FENPROF adoptar para que
essa exigência se torne uma
realidade?

Pcs – A falta de condições de
trabalho e de incentivos vão
reflectir-se, con certeza, na
qualidade e quantidade de
funcionários públicos. Serão
poucos a concorrer para o
Estado e os que o fizerem será
por falta de outras
perspectivas e de forma
temporária. Este problema já
se coloca noutros países, onde
a falta de professores continua
a aumentar, uma vez que é
uma profissão pouco aliciante.

Penso que a gestão escolar
tem que mudar, uma vez que
atualmente as escolas estão a
ser geridas como se de
empresas se tratasse e
servindo de trampolim para
directores alcançarem
presidências camarárias e
lugares na política e Governo.
Quem está a gerir as escolas
tem, na sua maioria, outras
motivações. A forma de gestão
é autoritária, antidemocrática,
prepotente e arrogante.
Criaram-se uns pequenos
“reizinhos” e, como os
exemplos vêm de cima, este
estilo propaga-se a todos os
cargos de chefia.

Os sindicatos necessitam de se
renovar e encontrar formas
igualmente agressivas de lutar
contra esta destruição da
Escola Pública. Criar “lóbis”,
inundar as redes sociais e
utilizar todo o estilo de
marketing para “vender” a
sua ideia, a sua ideologia e
demonstrar a importância da
existência da Escola Pública
como uma forma de luta
contra as ditaduras, uma vez
que um povo educado e culto é
um povo esclarecido, que não
se deixa ludibriar, manipular e
vencer pela corrupção. n

encontro na assembleia
da república

U
ma delegação dos
docentes que
formaram uma
Comissão de
Defesa da Escola

Pública, numa Reunião
realizada na Escola Sophia
de Mello Breyner, na
Outurela – concelho de
Oeiras, encontrou-se na
Assembleia da República, a
3 de Maio, com os
deputados da Comissão de
Educação do PS.
Neste encontro, que não
concorre nem se substitui às
organizações sindicais dos
professores e educadores, às
quais a maioria da delegação
está ligada, os deputados
foram confrontados com as
preocupações e legítimos
anseios dos professores e
educadores, expressas na
Resolução e nas Notas dessa
Reunião de 12 de Março.

Como estes docentes dizem
nos seus textos:

“A todos e a cada um, de
acordo com o seu lugar na
escola e nas organizações
que dão substância à
democracia, cabe o papel de
salvar a Escola Pública
assente na matriz de Abril, e
consignada na Constituição
da República.” 

“Aquilo que é legítimo
esperar de um Governo
assente numa maioria de
esquerda é que partindo dos
acordos desta maioria –
plasmados no seu Programa
– legisle, com carácter de
urgência, para salvar a
Escola Pública que a
política anterior
desmantelou e desfigurou,
colocando-a no caminho da
privatização.” n 

C.P.

actualidade nacional >>>



«O respeito pela
dignidade da
profissão docente, de
par com a garantia
do seu exercício
numa Escola Pública
democrática e de
qualidade, decorre de
uma sociedade onde
as funções sociais do
Estado dependem da
riqueza produzida
por quem trabalha e
da sua luta para
garantir todos os
direitos
democráticos.

Por isso, não é
demais afirmar que a vida
dos professores e educadores
anda ao colo da democracia,
a qual implica em particular
a garantia de postos de
trabalho com direitos, tanto
no sector público como no
privado.
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A luta dos trabalhadores da SPdH (Groundforce)

A
Comissão de
Trabalhadores (CT) da
SPdH (1) – con-
tactada através de um
dos seus membros

(Sílvia Viegas) – forneceu ao
Militante Socialista (MS)
alguns elementos sobre o que
se está a passar com os
trabalhadores desta empresa.

MS – Está anunciada uma
manifestação conjunta dos
trabalhadores das empresas
Portway e SPdH
(Groundforce), convocada
pelo SITAVA, para o dia 4 de
Maio. Quais os objectivos
desta iniciativa e por que agem
em conjunto os trabalhadores
das duas empresas?

resposta da comissão de
trabalhadores (ct) da
sPdH – Os trabalhadores
agem em conjunto porque os
problemas são comuns. Os
objetivos são os seguintes:

- A negociação de um Acordo
colectivo para o Handling, que
traga estabilidade ao sector.

- Exigir ao Governo que
cumpra a recomendação da
Assembleia da República, pare
com a Liberalização e anule o
Despacho 14886-A (2).

- O fim da precaridade e dos
baixos salários.

- O fim do processo de
despedimento coletivo de 256
trabalhadores da Portway.

MS – É também conhecido
que a empresa Portway
anunciou o despedimento
colectivo de 256 trabalhadores.
As CTs com o SITAVA
conseguiram que a maioria PS,
PCP/Verdes e BE tivesse
aprovado uma Resolução que
se prende com a luta para
impedir os despedimentos.
Podes explicar qual o
conteúdo desta Resolução?

ct – A Resolução visa parar
com a Liberalização, anulando
os actuais concursos (que
preveem mais um operador em
Lisboa). Para além disso, ela
prevê que o Governo legisle,
no prazo de 90 dias, no sentido
de regulamentar o sector (3).

MS – Tendo sido realizada a
unidade na Assembleia da
República entre a maioria de
esquerda, achas que ela poderá
ser um ponto de apoio para a
realização da unidade entre
todos os sindicatos que
representam este sector? Já
houve alguma iniciativa
sindical neste sentido?

ct – Há um grupo de
Sindicatos de Handling –
SITAVA, SINDAV,
SIMAMEVIP e STHA (4) –
que estão unidos em torno de

objectivos comuns. Mas,
acima de tudo, consideramos
que a unidade deve ser feita
pela base que são os
trabalhadores. São os
trabalhadores que em 1º lugar
se devem unir na defesa dos
seus direitos e dos seus postos
de trabalho, mesmo que
algumas cúpulas de Dirigentes
Sindicais assim não o
entendam.                               n

(1) A SPdH (Serviços Portugueses de
Handling, S.A.) é uma empresa que
tem como função a assistência
aeroportuária a passageiros, bagagens
e carga.

(2) Despacho da autoria do governo
PSD-CDS, publicado a 13 de
Novembro de 2013, que permite a
proliferação do número de licenças
concedidas a prestadores de serviços
de assistência em escala nos
aeroportos de Lisboa, Porto e Faro,
separando, em simultâneo, essas

licenças por tipo de actividade
(assistência a bagagens, a carga e
correio, e a operadores em pista).

(3) Por iniciativa do Grupo
parlamentar do PCP, foi apresentado, a
15 de Janeiro de 2016, um Projecto de
Resolução propondo que o Governo se
pronuncie a favor da “necessidade de
um plano urgente de intervenção para
o sector da Assistência em Escala,
discutido com as Organizações
Representativas dos Trabalhadores do
sector, apresentado à Assembleia da
República, no prazo de 90 dias, com
as alterações legislativas que o mesmo
imponha (…).”

(4) SITAVA - Sindicato dos
Trabalhadores da Aviação e
Aeroportos
SINDAV - Sindicato Democrático dos
Trabalhadores dos Aeroportos e
Aviação 
SIMAMEVIP – Sindicato dos
Trabalhadores da Marinha Mercante,
Agências de Viagens, Transitários e
Pesca 
STHA - Sindicato dos Técnicos de
Handling de Aeroportos. 

Com o título
“Solidariedade com os
trabalhadores em luta

contra os despedimentos e a
precariedade”, o Congresso
da FENPROF – realizado no
Porto, a 29 e 30 de Abril –
aprovou a seguinte moção:

congresso da FenProF aprova moção contra os despedimentos

Perante o exposto, os
delegados ao XII Congresso
da FENPROF:

(1) Expressam a sua
solidariedade total com os
trabalhadores em luta para
preservar os seus postos de
trabalho, contra o
desemprego e a
precariedade, em vários
sectores da vida económica
do nosso país,
nomeadamente com os
trabalhadores da Portway e
da Groundforce (da empresa
ANA Aeroportos), do Novo
Banco e do Porto de Lisboa.

(2) Esperam que a
mobilização unida desses
trabalhadores, em unidade
com as organizações que os
representam, faça recuar as
Administrações dessas
empresas, garantindo os
respectivos postos de
trabalho com direitos.» 



                 

A
17 de abril, a
câmara de
Deputados do Brasil
aprovou, por 367
votos contra 137, o

processo de destituição da
presidenta da república,
Dilma rousseff.
no prazo máximo de um
mês, o senado ratificará ou
não o voto da câmara. se a
presidenta for condenada
deixará o cargo por seis
meses, enquanto se
desenrolar o processo.
no Público, de 18 de abril,
sob o título “uma turba
perigosa e sem escrúpulos”,
o jornalista manuel
carvalho afirma: “entre as
intervenções dos 25 partidos
e as dos líderes das bancadas
do governo e da minoria,
raramente se falou no que
estava em causa. as
intervenções passaram ao
lado do relatório
apresentado pelo deputado
Jovair arantes, que
justificava o impeachment.
o que se viu e ouviu nessa
feira de vaidades foi o
perfume inebriante do ódio
acirrado pelo medo. e o
anseio de oportunidades que
a possível viragem no ciclo
político sempre propicia a
uma alcateia de deputados
que, em 60% dos casos, tem
casos pendentes na justiça.”

Precisemos o que está em
causa. O que move o
imperialismo e a oligarquia
brasileira, bem como os seus
partidos e deputados
corruptos é a destruição das
organizações forjadas pelos
trabalhadores das cidades e
dos campos, é destruir o
Partido dos Trabalhadores

(PT), a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), o
Movimento de Trabalhadores
Sem Terra (MST) e a União
Nacional dos Estudantes
(UNE), cujas lutas contra a
ditadura e durante as últimas
décadas permitiram alcançar
uma série de conquistas
sociais e reivindicar a
soberania nacional frente às
ambições das empresas
imperialistas (que têm na
mira, em particular, as ricas
jazidas de petróleo em águas
profundas do Pré-sal, cuja
receita deve ser usada pelo
Estado para financiar os
Serviços de Educação e de
Saúde).

Mas a classe operária e o
povo, com as suas
organizações não aceitam a
destituição da presidenta. No
decurso das últimas semanas,
houve grandes mobilizações

no Brasil. “O Trabalho”,
Corrente do PT e Secção
brasileira da Quarta
Internacional afirma, na sua
Carta pública de 18 de Abril,
no dia a seguir a essa
votação: “O golpe não
passará! É hora de reforçar a
luta! É tempo de preparar a
greve geral dos
trabalhadores contra o golpe
e em defesa dos seus
direitos.”

Os 367 vigaristas do PMDB,
PSDB, DEM, PP, PSD, PPS (1),
etc. mostraram o seu próprio
rosto. O Congresso da
República é um bando de
corruptos, indiciados ou
acusados, vendilhões da
pátria e torturadores eleitos
pelos grandes empresários,
uma vergonha nacional! 

Esses vigaristas votaram
enquadrados pelo Judiciário –

a Lava-Jacto (2), os
Procuradores e o Supremo
Tribunal Federal –, e
apoiados pelos grandes meios
da Comunicação Social.
Votaram um impeachment
sem crime de
responsabilidade; portanto,
um golpe contra a soberania
popular. Comandados por
Cunha (3), esperam deste
modo salvar a própria pele.

O seu voto foi precedido pela
subida da Bolsa e a queda do
dólar. Na véspera, o FMI
decretou “o colapso da
confiança no país” (Estadão,
16.04.2016). O impeachment
é a vontade do capital
financeiro internacional,
determinado a aplicar o
programa de ajustamento da
“ponte para o futuro” do
PMDB-PSDB. 

Foi Cunha – através do
Banco Itaú, FIESP, FIRJan,
CNI, CNA, CNT (4), etc. –
quem liderou e fabricou os
coxinhas (5) para criar a
cobertura de uma “base
social”. É ele quem alimenta
o ódio contra o PT, as
organizações e movimentos
populares. Foi ele, enfim,
quem levantou o braço dos
367 vigaristas!

A História não lhes perdoará.
Ninguém esquecerá os
esquerdistas e indecisos, que
se colocam do lado errado da
barricada.

mas não acabou!

Porque o povo trabalhador,
com as suas organizações, não
aceitará a consumação     do
golpe.

Até ao voto da admissibilidade
do impeachment no Senado,

actualidade internacional >>>

Brasil  o golpe não passará! é hora de reforçar a luta!

É tempo de organizar uma barragem ao golpe de Estado
constitucional e a mobilização em defesa dos direitos!
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próxima etapa do golpe
institucional no mês que vem,
há tempo para denunciar,
discutir e mobilizar o povo,
tempo para os trabalhadores
fazerem valer a sua força.

É hora de discutir, em
assembleias e reuniões, em
cada sindicato, em cada bairro,
em cada igreja e família,
torcida (6) organizada, em
cada rincão do campo e da
cidade, nada é mais
importante, porque é do futuro
da nação que se trata.

É hora de um movimento de
“paralisações, manifestações e
ocupações”, como dizem a
Frente Brasil Popular e a frente
Povo sem Medo, que prepare
uma grande paralisação
nacional, uma greve geral
contra o golpe e em defesa dos
direitos.

A responsabilidade de
organizá-la é da Direcção das
entidades sindicais e
populares, a CUT e outras
Centrais, o PT e outros
partidos, a UNE, o MST, a
CMP, o MTST (7) e as Frentes
formadas, com apoio,
inclusive, dos sectores
democráticos e da cultura
nacional. As condições podem
ser reunidas, se todos
trabalharem com afinco para
evitar o pior. 

O povo não quer o caos. Mas
se insistirem no golpe, o
sinistro Michel Temer (8) –
que como presidente da
Câmara engavetou o projeto
das 40 horas, que como vice
presidente da República
sabotou a Constituinte da
reforma política que Dilma
propôs em Junho de 2013, e
deu no que deu! – esse homem
não governará. O povo não
reconhecerá um Governo
ilegítimo, produto de um
golpe.

a hora é agora!

Os Comitês Contra o Golpe
que já começaram a formar-
se, têm agora que cobrir o

país para ajudar a levantar e
organizar a força que vai
derrotar o golpe.

Dilma é presidente, deve
adoptar medidas urgentes,
indicando a todo o povo o
que está em jogo: deve baixar
os juros, usar as reservas
financeiras para criar
empregos, incrementar os
programas sociais, a reforma
agrária e o MCMV (Minha
Casa, Minha Vida – NdR),
como propõe o “programa de
emergência” do PT, para
começar a tirar o país da
submissão ao capital
financeiro internacional.
Chega de ajustamento fiscal,
na versão Levy ou na versão
Barbosa (9). 

É impossível união nacional
ou pacto, mesmo provisório,
com quem quer vender o Pré-
sal (10), reduzir os direitos e
destruir as nossas
organizações. Chega de
correr atrás de quem não quer
saber do povo. A união
necessária é a de todos os
sectores políticos e sociais
que estão contra o golpe, que
votaram contra o
impeachment.

Nenhuma confiança no
Judiciário que manobra
contra o povo e, no Brasil,
sempre serviu à elite.

O 1º de Maio é o dia da
“Assembleia Nacional da
Classe Trabalhadora”, já
convocada pelas nossas
organizações, a próxima
grande manifestação
nacional. Até lá, vamos
mobilizar o povo, por
medidas urgentes para o

povo, pela reforma política
que só uma Constituinte pode
fazer.

A Corrente “O Trabalho”,
Secção brasileira da IVª
Internacional, entrou nesta
luta consciente do que está
em jogo. Em todo o mundo,
as demais Secções (da IVª
Internacional) empenharam-
se, em conjunto com o
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT), em manifestações e
delegações a embaixadas
solidárias contra o golpe – o
nosso destino é parte do
destino dos povos.

No Brasil, a Corrente “O
Trabalho” convoca os seus
militantes a discutir, nos
próximos dias, a tirar o
balanço dos erros – a
adaptação às instituições
apodrecidas, com a política
de alianças sem princípios – e
também dos vários acertos,
das responsabilidades de
quem as tem. 

Mas sobretudo, convidamos
todos os petistas a agrupar-se
no Diálogo e Acção Petista
para agirmos como o PT agia,
junto com outros milhares de
petistas, inclusive quadros e
dirigentes do PT, para

(1) Partidos brasileiros que se
coligaram para votar a destituição de
Dilma Rousseff.

(2) Investigação em andamento
realizada pela Polícia Federal do
Brasil, desencadeada em 17 de Março
de 2014, que apura um esquema de
lavagem de dinheiro no país
envolvendo funcionários do primeiro
escalão da Petrobrás, empreiteiros e
políticos. A operação recebeu esse
nome devido ao uso de uma rede de
máquinas de lavagem de carros e
postos de combustíveis pertencentes a
uma das organizações criminosas
inicialmente investigadas para
movimentar os valores de origem
ilícita.

3) Presidente da Câmara dos
Deputados, a quem foi instaurado um
processo judicial por corrupção. É
membro do PMDB que participava na
coligação governamental com Dilma e
que acabou de romper com ela.

4) FIESP: Federação de Industriais do
Estado de São Paulo; 
FIRJan: Federação de Industriais do
Rio de Janeiro; CNI: Confederação
Nacional da Indústria; 
CNA: Confederação Nacional
Agropecuária. CNT: Confederação
Nacional do Transporte.

5) Coxinha é um termo utilizado
actualmente no Brasil para designar
quem se opõe, com vigor, a ideias
políticas ou económicas consideradas
de esquerda, e que estão a apoiar o
golpe.

(6) Grupos ou associações de
aficionados de equipas de futebol.

(7) Organizações populares 
UNE: União Nacional de Estudantes;
MST: Movimento dos camponeses
Sem Terra;
CMP: Central de Movimentos
Populares;
MTST: Movimento dos Trabalhadores
Sem Tecto.

(8) Vice-presidente de Dilma Rousseff
e membro do PMDB que acaba de
tomar posição pela destituição da
presidente.

(9) Levy foi o ministro da Economia
que pôs em vigor a política de
ajustamento. Teve que demitir-se, no
seguimento de grandes mobilizações
organizadas pela CUT. Barbosa foi
nomeado para o seu lugar.

(10) Jazidas de petróleo localizadas
abaixo de uma camada de rocha salina
existente no mar, em águas profundas.

Gaviões da Fiel: claque de apoio da equipa de futebol do Corinthians,

manifestando-se contra o golpe.

recuperar atrasos e superar
qualquer hesitação. É
necessário e é possível.

O tempo é curto, por isso não
há um minuto a perder!       n



                 

A
23 de Março, ao
apelo dos sindicatos,
muitos milhares de
professores (em
particular jovens),

assim como pais de alunos e
estudantes liceais,
manifestaram-se em Londres
contra o projecto de
privatização do Ensino.
A ministra da Educação do
governo de Cameron, Nicky
Morgan, anunciou que o
projecto governamental visava
transformar, obrigatoriamente,
todas as escolas em academias
até ao ano de 2022.

o que são estas
academias?
As academias foram
instituídas, em 2000, pelo
Governo de “esquerda” de
Blair. Até aí, todas as escolas
(primárias ou secundárias)
dependiam de uma autoridade
local – o County Council
(Conselho Distrital) – que
recebia verbas do Estado para
financiar as escolas desse
Distrito. A “reforma” de Blair
tinha por objectivo “incitar” as
escolas públicas a tornar-se

academias, com o argumento
de que assim receberiam mais
dinheiro (1). Formalmente,
continuam a ser escolas
públicas, mas são
independentes e, portanto, não
aplicam o contrato colectivo
dos professores nem o
Programa Nacional de
Educação.
O seu estatuto autónomo
autoriza-as a receber dinheiro
privado. Numa situação em
que o financiamento público
diminui todos os anos, estas
academias têm necessidade de
recorrer a financiamento
privado. Muitas academias já
são propriedade de grandes
grupos económicos, que são
donos de dezenas de escolas.
O Grupo Harris, pertence a um
lord com esse nome e que é
um dos homens mais ricos da
Grã-Bretanha. Oficialmente,
esse grupo é um organismo
caritativo com fins não
lucrativos, mas o seu
orçamento anual é de 130
milhões de euros, e o seu
Director ganha 243 mil euros
(20 mil por mês!). Além das
verbas do Ministério da
Educação entregues ao seu
ramo “educação”, o Grupo

Harris possui, entre outras,
uma empresa de construção
civil, a qual já ganhou vários
contratos de construção nas
escolas do Grupo e divulgou
lucros de 337 mil euros
(segundo o “site” da Aliança
Anti-Academia, uma
Associação que agrupa
professores sindicalistas e pais
de alunos).

a reforma de nicky
morgan
Como já referimos, o projecto
do Governo visa transformar,
obrigatoriamente, todas as
escolas em academias até ao
ano de 2022.
Trata-se de uma privatização
total do Ensino. Foi pela
retirada deste projecto que os
professores se manifestaram
em Londres e nas outras
grandes cidades da Grã-
Bretanha, a 23 de Março.
Kevin Courteney, responsável
do Sindicato Nacional dos
Professores (National Union of
Teachers – NUT) declarou que
“converter as escolas em
academias seria um desastre
para o Ensino e para a
democracia local (…). Muitas
escolas – secundadas pelas
respectivas autarquias – já
anunciaram, categoricamente,
que não queriam ser
transformadas em academias.
Alguns dias após o anúncio do
projecto do Governo, já
tinham sido recolhidas cerca
de 100 mil assinaturas nessa
tomada de posição.” 
Aquando da manifestação de
Londres, um representante dos
médicos jovens – que têm
estado em greve há várias
semanas – tomou a palavra
para exprimir a solidariedade
destes médicos com o

movimento dos professores.
De 25 a 29 de Março, também
teve lugar o Congresso anual
do NUT. Hazel Danson,
delegado ao Congresso,
interveio para dizer que “esse
plano abre a porta a uma
privatização completa das
nossas escolas”, tendo
Courteney precisado que isso
representaria uma mudança
tão profunda que “nos faria
regressar ao século XIX”.
Reafirmando a sua oposição
ao plano da ministra Morgan,
o Congresso tomou a decisão
de organizar um dia de greve
contra a “academização”,
antes do Verão, embora sem
indicar a data. O Congresso
também votou, quase à
unanimidade (menos dez votos
contra), a fusão com o outro
Sindicato de professores – o
ALT  – igualmente membro da
Confederação dos Sindicatos
(o Trade Union Congress –
TUC).
Com 570 mil membros, o
novo sindicato, que deverá
estar criado daqui até
Novembro, será (em termos
numéricos) o 4º mais
importante do TUC e o 1º
Sindicato de professores da
Europa. Além disso, esta fusão
abre a via à sindicalização,
num mesmo sindicato, dos
funcionários não docentes das
escolas e dos professores não
titulares (sem vínculo) – que,
até agora, não podiam
sindicalizar-se no NUT. n

(1) Trata-se de um argumento do
mesmo tipo do que tem levado, em
Portugal, à transformações das
Universidades em “Fundações”…
regidas pelos princípios do Direito
privado e da “competitividade”,
nomeadamente no respeitante ao seu
“Conselho Científico” e à sua
Administração. Estratégia que também
é defendida pelo actual Governo.

Grã-Bretanha Os professores, com 
os seus sindicatos, manifestaram-se em todo o país
contra a privatização do Ensino

Manifestação em Londres contra a privatização do Ensino público.

actualidade internacional >>>
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P
ara culminar a sua
visita ao Médio-
Oriente e à Europa,
Obama «convidou»
para Hannover

(Alemanha) Hollande,
Cameron, Renzi e Merkel
para uma Cimeira informal.
Sob o título «Obama apela a
Europa a rejeitar a atracção
pelo nacionalismo», o New
York Times cita o presidente
americano, para o qual «os
EUA e o resto do mundo têm
necessidade de uma Europa
forte, próspera, democrática
e unida (…). Talvez seja
preciso que alguém do
exterior (como eu) vos
recorde os progressos que já
fizeram.»
Alguns dias antes, Obama
tinha-se pronunciado contra
a saída da Grã-Bretanha da
União Europeia (UE),
chamando os Britânicos à
responsabilidade. Também
tinha apoiado a posição de
Merkel sobre a questão dos
migrantes, declarando que
ela «incarna princípios que
unem as pessoas em vez de
as dividirem». Merkel
aproveitou-se disso para
justificar o vergonhoso
Acordo estabelecido com a
Turquia para expulsar os
migrantes. Durante este
encontro informal com os
principais líderes europeus,
Obama não mencionou as
famosas discussões sobre o
Acordo de Parceria
Transatlântica de Comércio e
Investimento (mais
conhecido pela sigla em
inglês: TTIP - Transatlantic
Trade and Investment
Partnership) entre a UE e os
EUA.

o acordo transatlântico

Dentro de alguns dias
começará a 13ª Sessão de
discussão sobre este Projecto

de Acordo que dura há 3
anos. Ele visa dar um passo
suplementar no ataque a
todas as regras, normas e
barreiras aduaneiras. Seria a
possibilidade dos EUA
invadirem os mercados
europeus sem qualquer
limite, tanto na indústria
como na agricultura.
Este Acordo tem provocado
resistências. Em França, os
sindicatos agrícolas dizem
que a chegada dos produtos
baratos dos EUA – sem
nenhum respeito pelas
normas de higiene e de
segurança – levaria à ruína
da agricultura europeia, já
em crise profunda. Outros
opositores declaram que este
Acordo é injusto, pois a não
limitação de entrada desses
produtos na Europa teria
como outra face o não acesso
dos Europeus ao mercado
público dos EUA, em virtude
das regras protecionistas
estabelecidas pelo seu
Governo.
Merkel pôs-se ao lado de
Obama para um acordo
rápido, mas o conjunto dos
chefes de Estado da UE
mostra-se reticente. Hollande
utilizou o TTIP para
manifestar a sua
«resistência» face ao aliado
americano. Mas a realidade é
muito diferente. Declarando
opor-se a esse Acordo,
muitos partidários da UE
visam, de facto, legitimar as
normas e regras da UE, as
suas Directivas – que são, na
realidade, a fonte imediata
da desregulamentação, das
privatizações, da destruição
das bases económicas dos
países europeus, como
Hollande o quer fazer
liquidando o Código do
Trabalho. É querer fazer-nos
acreditar, de novo, na fábula
de que a UE seria um escudo
frente aos EUA… quando é

evidente que o TTIP
significaria um passo
suplementar na
desregulamentação, e a UE –
ao atacar as barreiras
alfandegárias, as regras e as
normas – já fomenta essa
desregulamentação.
É assim que, em 2015, os
EUA tornaram-se no
primeiro parceiro comercial
da Alemanha, ultrapassando
a França – que, durante
dezenas de anos, tinha uma
relação particular com a
Alemanha. Segundo dados
do próprio Governo dos
EUA, os seus investimentos
na Europa são três vezes
maiores do que o conjunto
dos investimentos
americanos em toda a região
Ásia-Pacífico. O próprio
Secretário de Estado para o
Comércio dos EUA afirmou
que «o seu país e a UE
realizam, por dia, 2700
milhões de dólares de
operações comerciais». 

Façam a guerra

Obama é um presidente em
fim de mandato e a sua
Administração está em crise.
A assinatura do TTPI é
objecto de uma grande
resistência nos próprios
EUA. Hillary Clinton
manifestou reservas sobre
ele. Muitos lóbis industriais
e comerciais americanos
declararam o seu desacordo.
Os dirigentes europeus
sabem que o Congresso dos
EUA, dominado pelos

A lição que Obama
veio dar aos Europeus

Republicanos, tem poucas
chances de ratificar um tal
acordo e, sobretudo, a
eleição de um novo
presidente baralharia o jogo.
Com efeito, esse é um
elemento central da situação
mundial, pois a crise política
nos EUA tem repercussões
em toda a parte. Os EUA são
o chefe da coligação mundial
das grandes potências. Mas,
trata-se de um chefe
enfraquecido e em crise,
incapaz de enfrentar os
desenvolvimentos mundiais
que põem em causa a
«ordem mundial». Nesta
situação, os EUA necessitam
de uma maior implicação das
potências imperialistas
secundárias da Europa para
aplicar a sua política.
Foi esta a verdadeira
mensagem que Obama
transmitiu às potências
europeias para que elas se
comprometam mais na
defesa da «ordem mundial»
e que, para isso, aumentem
as suas despesas militares.
«Por vezes, a Europa
mostrou-se auto-satisfeita
em relação à sua própria
defesa» – declarou Obama
em Hannover, reclamando
que todos os membros da
NATO «assumam as suas
responsabilidades, o que
nem sempre tem sido o
caso». Afirmou que
participaria na próxima
Cimeira da NATO, no início
de Julho, em Varsóvia, para
discutir esta questão. n

Líderes europeus “convidados” por Obama para “ouvir os seus recados”.
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1º maio   de 1886 a 2016  

Provedores à mesa do orçamento da segurança social

A
qui e ali começam a
surgir assembleias- -
gerais de «irmãos» a
«autorizar» a
remuneração dos

provedores das Santas Casas
de Misericórdia. Contrariando-
se o princípio da gratuitidade
destes cargos. As «Santas
Casas» são associações
públicas de fiéis da Igreja
Católica, podendo ser
reconhecidas pelo Estado
enquanto instituições
particulares de solidariedade
social (Concordata de 2004;
decreto-geral para as
Misericórdias Portuguesas
aprovado pela Santa Sé em 17
de Junho de 2010, em pleno
vigor).
Em 2014, o Governo de
Passos Coelho veio alterar
uma norma cujo histórico
remonta a Maria de Lourdes

Pintasilgo. As situações em
que nas instituições civis pode
haver remuneração, tornaram-
se na prática menos
excepcionais e mais gerais… 

Assim, segundo o artigo 18º
do Estatuto das IPSS:
«Quando o volume do
movimento financeiro ou a
complexidade da
administração das instituições
exijam a presença prolongada
de um ou mais titulares dos
órgãos de administração,
podem estes ser remunerados,
desde que os estatutos assim o
permitam, não podendo, no
entanto, a remuneração
exceder 4 (quatro) vezes o
valor do indexante de apoios
sociais (IAS)». De acordo com
o IAS para 2016 (419,22
euros) a remuneração em
causa, por administrador,

Passaram 130 anos

E
m 1886, teve lugar
uma manifestação de
trabalhadores nas ruas
de Chicago, nos
Estados Unidos da

América. Essa manifestação
tinha como finalidade
reivindicar a redução da
jornada de trabalho para 8
horas diárias e teve uma
participação massiva. Nesse
dia teve início uma greve geral
nos EUA. No dia 3 de Maio,
houve um pequeno
levantamento que acabou com
uma escaramuça com a polícia
e com a morte de alguns
manifestantes. No dia

seguinte, 4 de Maio, uma nova
manifestação foi organizada
como protesto pelos
acontecimentos dos dias
anteriores, tendo terminado
com o lançamento de uma
bomba por desconhecidos para
o meio da força policial que
começava a dispersar os
manifestantes, matando sete. A
Polícia abriu então fogo sobre
a multidão, matando doze
pessoas e ferindo dezenas.
Estes acontecimentos
passaram a ser conhecidos
como a Revolta de Haymarket

ou como o Massacre de

Chicago.
Três anos mais tarde, no dia 20
de Junho de 1889, a Segunda

Internacional reunida em Paris
decidiu, por proposta de
Raymond Lavigne, convocar
anualmente uma manifestação
com o objectivo de lutar pelas
8 horas de trabalho diário. A
data escolhida foi o 1º de
Maio, como homenagem às
lutas sindicais de Chicago.

a actualidade do 
1º de maio
É esse histórico que reúne
nesse dia, por todo o mundo,
milhões de trabalhadores em
luta contra os ataques das
instituições do capital que
visam destruir tanto as
conquistas económicas e
sociais – arrancadas pelos
trabalhadores, ao longo de
mais de um século de lutas –
como inclusive as suas
próprias organizações.

É essa luta que, em Portugal,
se expressa hoje com um
conteúdo de resistências às

pressões que o capital
financeiro insiste em
prosseguir, através da
Comissão Europeia, do FMI
e do BCE, contra a vontade
expressa por trabalhadores,
jovens e reformados nas
últimas eleições, traduzida
na maioria PS/BE/CDU na
Assembleia da República.

É essa luta que, em Portugal,
se expressa hoje com o
conteúdo da vontade dos
trabalhadores que as
alterações à legislação
laboral – e, em particular, a
lei da caducidade dos
contratos colectivos – sejam
revertidas, por forma a
garantir as conquistas
arrancadas com o 25 de Abril
e a independência, e a
própria existência, das
organizações dos
trabalhadores e em particular
dos Sindicatos.                   n

José Lopes

poderá atingir o valor de
1676,88 euros mensais.

O Estado português, apesar de
estar separado da Igreja
Católica, financia
(in)directamente, através dos
acordos de cooperação, os
ordenados dos provedores das
Irmandades, instituições que
promovem também o culto
público, missão que não cabe
de todo ao Estado segundo a
nossa Constituição da
República (o ponto 3 do
decreto-geral para as
Misericórdias já citado refere-
se a fins de culto!).

Não citei atrás o «decreto geral
interpretativo para as
Misericórdias» da Conferência
Episcopal de 2011 porque se
trata de um mero directório
administrativo. Uma

curiosidade: a UMP – União
das Misericórdias Portuguesas
foi constituída (erecta) pela
autoridade eclesiástica e é
apenas uma pessoa jurídica da
Igreja de dimensão nacional,
de carácter associativo. Não
tem poder legislativo, nem
poder administrativo! Mas,
segundo a nova redacção do
artigo 69º do estatuto das IPSS
(decreto-lei 172-A/2014),
aparece como suposta alta
parte contratante. Lapso ou
intencional? É seguramente
um absurdo legislativo.

PS - Durante cerca de vinte
anos estive na assembleia geral
de uma Santa Casa de
Misericórdia, primeiro como
secretário (três anos) e depois
como presidente.                  n

José Luz

a propósito
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A
31 de Março, um
milhão nas ruas
exigiram a retirada
do projeto de
reforma do Código

do Trabalho (ver MS 120). O
governo de Hollande 
manteve-o, tentando associar
os “parceiros sociais” através
de “emendas” ao projecto (ver
caixa). Mas entre os
trabalhadores cresceu a
rejeição, de modo que as
Centrais sindicais – CGT, FO,
FSU, Solidários (à exceção da
CFDT, avessa à luta de
classes) – e as organizações
dos jovens (UNEF, UNL,
FIDL) convocaram nova
jornada de greve e
manifestação para 28 de
Abril. 
Mesmo em crise e com a sua
base parlamentar a decompor-
se, o Governo insiste em
atacar um pilar das relações
sociais do país, desde 1945 –
o Código do Trabalho – o que
põe em causa a existência
independente das
organizações sindicais. Mas a
Direita também está minada
por conflitos internos. 

ninguém sabe o que vai
acontecer 
De facto, as sondagens
mostram que todos os
partidos estão em queda.
Ninguém sabe o que vai
acontecer. Na última eleição
legislativa parcial, por
exemplo, na circunscrição de
Loire-Atlantique – que vota
sempre à esquerda – o
conhecido deputado Jean-
Marc Ayrault (PS) ganhou a
primeira volta, apesar dos
75% de abstenção, com
apenas 7 % dos votos! A
Direita não esteve melhor,
inclusive a “Frente Nacional”. 

Outro sinal de crise é o
anúncio de 40 candidatos às
Presidenciais de 2017…

Na verdade, após tantas
traições, nenhum partido pode
pretender representar os
trabalhadores. 

Ao mesmo tempo, a
originalidade da situação é
que parece possível derrotar o
Governo na questão da
retirada da reforma do Código
do Trabalho, através da luta
dos trabalhadores com suas
organizações sindicais.
Lembremos que – há poucos
meses, aquando dos atentados
em Paris – Hollande ainda
tentou obter apoio para o seu
Governo, através da “união
nacional” e de uma brutal
legislação “antiterrorista”. 

Por tudo isso, desde a véspera
da greve “interprofissional”
(paralisação de 24 horas) de
28 de Abril, com as
sequências que lhe serão
dadas pelos sindicatos, os
militantes do Partido Operário
Independente (POI)
empenharam-se na
preparação de uma
“Conferência em Defesa das
Conquistas de 1936 e 1945”
(1) para 4 de Junho. Em
conjunto com sindicalistas,
parlamentares e democratas, o
POI quer ajudar os próprios
trabalhadores a, pela livre
discussão, encontrarem os
meios para construir o
movimento que trave os
ataques e, ao mesmo tempo,
abra uma saída política (um
novo Governo). 

As condições para tanto
amadurecem, como indica a
situação no interior das
Centrais sindicais, na FO e
em especial na principal, a
CGT – que acaba de realizar
um Congresso onde a
imprensa  registou a sua
radicalização à esquerda.     n

J.P.

(1) Em 1936 e 1945 foi conquistada
tanto a Segurança Social, com
atendimento médico universal, como
o sistema integral de aposentação.

França

O conteúdo do projecto de lei do
Governo francês

P
ara além de todas as
outras disposições com
o mesmo carácter, em
matéria de duração do
trabalho, do pagamento

de horas suplementares, em
matéria de medicina do
trabalho, por exemplo – como
sublinham os sindicatos CGT,
FO, Solidários e SNPST – o
texto da lei «prevê uma
informação de aptidão de
segurança, que não decorre da
prevenção da saúde no
trabalho mas de uma medicina
de seleção», e igualmente a
extensão da contratação
através de empresas de
colocação de mão-de-obra
(trabalho precário, sem direitos
e sem ligação directa à
empresa-mãe), de
agrupamento de empregados,
da possibilidade de efectuar
contratos de
profissionalização, mesmo se
não desembocarem na
aquisição de uma
qualificação… e podia-se
aumentar a lista.
É o pôr em causa do princípio
que vem da primeira lei sobre
as convenções colectivas, de
25 de Março de 1919, que diz
que «chegando-se à expiração
e salvo disposições em
contrário, o acordo com
duração determinada
continuará a produzir os
seus efeitos». O novo texto,
ao contrário, indica que
«chegando-se à expiração, a
convenção ou o acordo
cessam a produção de
efeitos». É claro.

Em consequência, a noção de
regalias individuais adquiridas
é aniquilada. As únicas
regalias susceptíveis de serem
conservadas dizem respeito
somente à remuneração. E
mais: trata-se do montante
médio da remuneração e não
da sua estrutura! É claro, um
assalariado que tenha um
prémio para além do 
salário-base – e que o tenha
conservado e tenha
beneficiado dos aumentos do
salário-base – poderá não
recuperar, a título de regalias
individuais adquiridas, senão
um abono diferencial, o qual
será reduzido à medida que o
salário-base for actualizado.
Será ele que financiará, de
facto, a manutenção da sua
regalia! Deixa de existir
estabilidade para os salários e
para os sindicatos: a cada final
de acordo ou convenção, a
norma será reposta com “o
contador a zeros”.

Na essência, quer na forma
quer no conteúdo,
corresponde às alterações à
legislação laboral que o
governo de Passos Coelho fez
aprovar em Portugal – sob
encomenda da Comissão
Europeia, do FMI e do BCE –
e  cuja revogação se impõe, e
é hoje a necessidade central
para a defesa do movimento
operário e das conquistas e
organizações dos
trabalhadores, também em
Portugal. n

J.L.

28 de Abril: Nova jornada contra a reforma
do Código do Trabalho
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A
frase entre aspas foi
retirada de um
artigo de José
Carlos Díez (El
País, de 15.4.2016),

que se apresenta a si próprio
como “economista
progressista”, revelando
assim o alcance possível do
progressismo no quadro da
UE e do euro… assim como
a caricatura do que se chama
um “economista”. Mas este
não é um caso particular,
embora ilustre bem a enorme
pressão política e mediática
no sentido de que não há
alternativa possível: novos
cortes são inevitáveis. É a
“política de corte
permanente”, a que a única
oposição que parecem fazer
os principais partidos que se
apresentam como tais –
como oposição – se reduz a
torna-los mais lentos. Por
exemplo, propondo pedir à
Troika um prazo maior para
a redução do défice público
para menos de 3% do PIB,
aceitando portanto que o
fundo não se discute. O
quadro legal vigente é a Lei
de Estabilidade Orçamental e
Sustentabilidade Financeira
de 2012, concretização da
reforma do artigo nº 135 da
Constituição de 2011. Numa
das suas disposições
transitórias é estabelecido
“um período transitório até
ao ano de 2020 (…) uma via
de redução dos
desequilíbrios orçamentais
até alcançar os limites

previstos na Lei, isto é, o
equilíbrio estrutural e uma
dívida pública de 60% do
PIB”. Como a dívida está
hoje em 100% do PIB, tratar-
se-ia de um corte de 400 mil
milhões de euros em quatro
anos. 
Obviamente que isto não
ocorrerá, mas é utilizado
como sonho para intensificar
os cortes. O último dado
oficial de défice público
situa-o no equivalente a 5%
do PIB. Como o objectivo
para 2016 era baixá-lo até
2,8%, a diferença são 22 mil
milhões. Conseguir
recuperar essa diferença este
ano seria um disparate, que
nem sequer conseguiriam
impor. Mas esse mesmo
dado também é utilizado
para tentar justificar as
medidas que efectivamente
têm em carteira, como
anunciou parcialmente
Montoro (ministro das
Finanças) a 15 de Abril: um
acordo de não
disponibilidade de crédito no
Orçamento do Estado de 2
mil milhões. Como impô-lo? 
Falaciosamente, o ministro
em funções diz que o corte
não afectará as despesas
sociais, apesar do peso que é
feito recair nas Comunidades
Autónomas, que têm
competências em matéria de
Ensino, de Saúde e de
dependência. Alega que os
recursos simplesmente serão
congelados, ocultando que
ao haver novos gastos,
enquadrar as contas assim
implicaria efectivamente
novos cortes sociais. O FMI,
através do seu responsável
pelo Departamento de
Assuntos Fiscais, Philip
Gerson, apela ao fetiche dos
rácios – sempre carentes de
qualquer fundamento sério –

para obrigar a um
ajustamento adicional mais
elevado, com vista a manter
o ritmo de redução do défice:
2,5% do PIB, o que significa
2500 milhões em dinheiro. 
A tudo isto se junta o
impacto de um aumento do
PIB menor do que o previsto
oficialmente, como já
reconheceu o próprio
Governo em funções. Por
exemplo, o que estabelece o
Relatório sobre Espanha
2016, com um exame
exaustivo relativo à
prevenção e correcção dos
desequilíbrios
macroeconómicos
(Documento de Trabalho da
Comissão Europeia, de
26.2.2016): “A nova regra
orçamental limita o
crescimento do gasto
farmacêutico e para
assistência sanitária, em
2015 e 2016, ao valor de
referência do crescimento
económico (…). Se o gasto
subvencionável supera esse
valor, impedir-se-á a
Comunidade Autónoma em
questão de prestar serviços
de assistência sanitária
distintos dos incluídos no
cabaz nacional de serviços
sanitários e ser-lhe-á pedido
que aplique medidas que
aumentem a eficiência”. 
De facto, já surgem vozes
que colocam abertamente a
intervenção nas
Comunidades Autónomas
que não cumpram. Então,
onde está a democracia,
inclusive na sua noção mais
elementar? Que autoridade
tem um Governo em funções
para impor isto?
Obviamente, nenhuma
diferente da que lhe é
outorgada pela inacção
daqueles que não
materializam o mandato

popular das eleições do
passado dia 20 de Dezembro,
expresso na maioria
parlamentar que lhes foi
dado por dizerem
comprometer-se a romper
com a criminosa política de
cortes do PP. Inacção
expressa na recusa em
constituir o Governo que a
aritmética parlamentar torna
possível: o Governo que,
primeiro que tudo, reverta
todos os ataques normativos
e orçamentais do PP. 
Entretanto, o
autoproclamado “economista
progressista”, Díez,
completa a sua definição de
democracia na respectiva
página da Internet
(20.4.2016), saudando o
golpe de Estado em curso no
Brasil: “Esta semana o
Parlamento brasileiro deu
uma lição democrática aos
espanhóis”. Lá como cá,
qualquer política contrária às
aspirações da maioria é
antidemocrática. E aqueles
que contribuem para torná-la
possível são cúmplices.  

nota final – No Estado
espanhol e em Portugal são
usados os mesmos
argumentos e falácias, com o
respectivo “molho nacional”,
para convencer os
trabalhadores e as
populações de que não há
alternativa à política de
austeridade.                        n

(1) Transcrevemos o artigo de
Xabier Arrizabalo, que foi publicado
no periódico Información Obrera,
da responsibildade do Partido
Operário Socialista Internacionalista
(POSI), Secção da IVª Internacional
no Estado espanhol.    

“O próximo Governo, qualquer que seja a
sua composição, terá que fazer novos cortes”Estado espanhol
E a democracia?

(1)
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O que há por detrás da instabilidade da Bolsa?
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N
a primeira parte
deste artigo foi
assinalada a falácia
de apresentar a
instabilidade

bolsista como um mero
tropeção circunstancial,
ultrapassável com uma
melhor gestão. Pelo
contrário, argumentámos que
essa instabilidade, tal como o
conjunto de problemas que
nos afectam – e que, em
particular, se concentram na
degradação das condições de
vida da maioria da
população, inclusive nas
economias mais avançadas –
são uma expressão directa da
crise crónica do capitalismo.
O actual colapso das Bolsas
é o resultado do seu anterior
aumento desenfreado que
provocou uma bolha. Isto é,
um grande aumento do preço
das acções em relação ao seu
valor real. O modus vivendi
(forma de vida - NdT) dos
capitais é movimentar-se,
seja no âmbito produtivo,
comercial ou financeiro,
tanto concedendo crédito
como especulando. Portanto,
não podem deixar de circular
por mais que se intensi-
fiquem as dificuldades de
rentabilização – que se
expressam numa insuficiente
produção de mais-valia para
alimentar todo o lucro que
requereriam esses capitais.
Desenvolve-se, então, uma
enorme quantidade de capital
fictício – que é assim
designado porque a sua
condição real está por
verificar-se obtendo um
suficiente lucro real,
sustentada pela mais-valia.
Os seus “peritos” reconhe-
cem-no: “Os mercados estão
fragmentados. Ninguém sabe
o valor dos activos e, por
isso, as quedas são bruscas
(…). Nos ecrãs (com as
cotações) aparecem preços

de activos que, na realidade,
sabemos que não existem. É
uma situação destrutiva” (El
País, 14.2.2016). 
A ampliação de capital
fictício faz disparar, por sua
vez, a exigência capitalista
de aumento da exploração da
classe trabalhadora, através
do aumento do trabalho não
pago – que é a fonte da mais-
valia – procura aliviar as
suas dificuldades. Mas isto
não pode impedir que estas
prossigam e se agudizem,
pois decorrem da mesma
lógica contraditória
capitalista, levando a crises
que destroem tudo, ainda
mais ampla e directamente,
em particular os empregos e
as condições para que eles
existam. 
O exemplo do Deutsche
Bank – bandeira do capital
financeiro alemão – é muito
ilustrativo: em 2015, teve
prejuízos de 6,8 mil milhões
de euros, para além de estar
implicado (e ter sido
sancionado) por práticas
ilegais em Washington,
Londres e Bruxelas. No
período já decorrido de
2016, a sua cotação em
Bolsa caiu já perto de 40%.
Por detrás de tudo isto,
encontra-se a sua
contribuição para a
destruição de forças

produtivas que impera no
capitalismo actual,
concretizada na sua principal
componente: a destruição de
35 mil postos de trabalho,
nesse mesmo ano de 2015
(em termos salariais, os seus
funcionários espanhóis
ganham menos 9% do que a
média do sector bancário,
segundo dados da UGT do
Estado espanhol). 
De tudo isto pode tirar-se
uma dupla conclusão. Em
primeiro lugar que, por trás
da instabilidade bolsista –
que se apresenta como
simples vaivéns aparente-
mente circunstanciais –
esconde-se, na realidade, o
carácter crónico e crescente
das dificuldades capitalistas,
associado aos seus “limites

históricos. Em segundo lugar
que, embora nunca tenha
havido nenhuma
possibilidade real” de
conciliar os interesses de
capitalistas e trabalhadores,
hoje isto é ainda mais
claramente impossível; e,
portanto, a única via possível
para abrir uma saída digna
de tal nome aos graves
problemas sociais actuais é a
organização política dos
trabalhadores, independente
de qualquer compromisso
com as instituições do
capital. E portanto, na
Europa, completamente
independente da União
Europeia e do Banco Central
Europeu.                             n

Xabier Arrizabalo.            
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actualidade internacional 

Brasil Em defesa do PT e da CUT!
Em defesa dos trabalhadores e dos seus direitos!

P
or iniciativa do
Acordo Internacional
dos Trabalhadores e
dos Povos (AIT), está
a realizar-se, de forma

coordenada, uma campanha
internacional contra o golpe
de Estado constitucional que
está em curso no Brasil.
Ela tem por base um Apelo
da CUT, em que é dito: «A
situação no Brasil é de
emergência. Está em curso
um golpe de Estado contra o
Governo legalmente eleito
de Dilma Rousseff (PT). Sob
pretexto de combate à
corrupção e sob a forma de
uma operação jurídico-
policial, com grande
cobertura da Comunicação
social privada e articulada
com a oposição parlamentar,
pretende-se espezinhar a
democracia e os direitos
individuais e colectivos do
povo brasileiro.

Para nós, da CUT, por trás
da operação golpista o alvo
também são os direitos e
conquistas da classe
trabalhadora brasileira,
obtidas com muita luta, bem
como as suas organizações
sindicais e populares.

Apelamos, portanto, a todas
organizações sindicais e
democráticas – que, em todo
o mundo, defendem os
direitos dos trabalhadores e
a democracia – a tomarem
posição contra o golpe no
Brasil e a organizarem
delegações às embaixadas
brasileiras nos respectivos
países para expressar essa
posição.»

Tivemos conhecimento que
já houve tomadas de posição
e/ou delegações a
embaixadas nos seguintes
países: Alemanha, Argélia,
Argentina, Bélgica,
Camarões, Canadá, Chile,
Equador, Estado espanhol,

EUA, França, Grã-Bretanha,
Guadalupe, Haiti, Ilha da
Reunião, México, Perú,
Portugal, Suíça, Togo e
Venezuela.

a campanha em
Portugal
No nosso país, com base na
seguinte tomada de posição
(subscrita por uma centena
de militantes, sindicalistas e
democratas):

solidariedade com a luta
do povo trabalhador do
Brasil

Pela democracia! não ao
golpe de estado!
“Num momento em que está a
ser desenvolvida uma grande
campanha dos meios de
Comunicação, a nível
internacional, para “preparar
a opinião pública” para
aceitar um golpe de Estado no
Brasil, um grupo de militantes
sindicais, membros de
comissões de trabalhadores e
cidadãos em geral respondeu
positivamente ao apelo da
Central Única dos
Trabalhadores (CUT) do
Brasil, ligando-se a todos
quantos se declaram ao lado
da luta dos trabalhadores
brasileiros que, em unidade
com as suas organizações
sindicais, se batem para
segurar a democracia e todos
os direitos a ela ligados, que
essa mesma luta permitiu
conquistar. 

Esta posição é para ser
enviada à CUT, com
conhecimento ao Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT) e – salvaguardando uma
independência total face às
instituições do aparelho de
Estado brasileiro – será
comunicada à Embaixada do

Brasil, em Lisboa, para que se
saiba que há cidadãos em
Portugal que não se deixam
manipular pelos meios de
“informação” ao serviço do
golpe de Estado no Brasil.”

foi solicitada uma audiência
à Embaixada do Brasil em
Lisboa. Essa audiência foi
negada, a 11 de Abril, com a
justificação de que “o
pedido de audiência sai fora
do âmbito da Embaixada,
pois respeita a um assunto
de política interna do
Brasil”. A este argumento
capcioso, foi respondido: “É
legítimo que cidadãos
portugueses tenham pedido

uma audiência à Embaixada
do Brasil para expressar as
preocupações sobre os
acontecimentos no vosso
país e pedir uma informação
sobre eles. Uma diligência
que já foi feita noutros
países e que teve
naturalmente uma resposta
positiva. Podemos dar como
exemplo as embaixadas do
Brasil no Estado Espanhol,
em França, na Argélia, no
México, no Perú ou na
Venezuela.”

continua sem haver
qualquer resposta a este 
e-mail… n

OCongresso da
FENPROF, 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.                  n

congresso da FenProF diz 
“não ao golpe de estado em curso no Brasil”


