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Sim á Paz, ao desenvolvimento e ao direito a uma vida digna! 
Sim à mobilização geral dos trabalhadores para pôr fim  

à Guerra e à Exploração! 
 

Mensagem aos trabalhadores, aos cidadãos, aos militantes concentrados no Largo Camões 
 

 

A iniciativa é da CGTP, em conjunto com o 
Comité Português para a Paz e Cooperação 
(CPPC) e outras organizações, apelando 
para a concentração em Portugal, em 
simultâneo com múltiplas concentrações nos 
países da Europa no dia em que a NATO se 
reúne em Bruxelas com a presença do chefe 
máximo dos senhores da guerra – Donald 
Trump. 
Eles fazem Cimeiras, com a riqueza 
extorquida ao trabalhadores do nosso país e 
dos outros, para combinar – com os 
respectivos governos da União Europeia – as 
formas de carregar os orçamentos dos 
Estados com mais despesa na compra de 
mais armamento. 
Lembremos que Trump, acabado de chegar 
da sua visita à Palestina ocupada, onde 
reafirmou o seu apoio ao Estado ocupante 
(Israel) e ao seu armamento nuclear, depois 
ter assinado a venda de armamento, no valor 
de 100 mil milhões de dólares, à ditadura 
sanguinária da Arábia Saudita. 
De um lado, a destruição e a morte. Do outro, 
a mobilização de milhões de trabalhadores 
pela vida, pelo desenvolvimento, contra todas 
as guerras – da bélica à guerra social, a 
guerra para liquidar postos de trabalho 
regulamentado, as pensões de reforma, 
todos os serviços públicos. 
Só estas mobilizações organizadas, transfor-
madas em levantamentos gerais dos povos, 
unidos com as suas organizações sindicais, 
poderão impor aos respectivos governos 
políticas de paz e desenvolvimento, interrom-
pendo o processo de generalização do caos 
e da barbárie. 

Os trabalhadores portugueses sabem-no por 
experiência própria. Foi a mobilização geral 
dos trabalhadores e das populações, 
iniciando a revolução do 25 de Abril – que 
pôs fim à guerra colonial e trouxe de volta os 
soldados, ao mesmo tempo que arrancou 
todas as conquistas sociais que o grande 
capital aposta em liquidar. 
Foram as mobilizações que impuseram a 
saída do Governo dos partidos apostados em 
vingar-se do 25 de Abril. São as mobilizações 
que continuam, com novas lutas para exigir 
do governo do PS políticas que respondam 
às populações e ao conjunto dos 
trabalhadores, como os médicos, os enfer-
meiros, os trabalhadores da Administração 
pública; são as mobilizações que, nos locais 
de trabalho, obrigam à efectivação de 
trabalhadores, lá onde eles são precários, 
que impedem despedimentos e arrancam 
aumentos salariais. 
O POUS saúda esta iniciativa da CGTP, 
saúda todos os que lhe responderam, 
considerando que ela será mais um passo 
dos muitos que precisamos de dar, todos em 
conjunto, para estancar a ofensiva do capital 
financeiro, através dos governos albergados 
debaixo do mesmo guarda-chuva – as 
instituições da União Europeia e os seus 
tratados, e que a resistência e mobilização 
dos povos ameaça esfrangalhar.  
Viva a solidariedade internacional dos 
trabalhadores, contra a guerra e contra a 
exploração!  
Pela formação de governos que ajam na via 
da paz e da cooperação entre os povos! 
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