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Direito dos povos a decidirem o seu próprio destino! 

Solidariedade com o povo da Catalunha! 
 
Ao mesmo tempo que o povo português estava a votar para 

eleger os autarcas, a exercer o seu direito de voto, 

conquistado com o 25 de Abril, aqui ao lado, na Catalunha, a 

polícia anti-motim da Polícia Nacional e da Guardia Civil 

reprimia, bárbara e violentamente, o povo catalão, 

procurando impedi-lo de votar de maneira pacífica, 

procurando retirar, à imensa a maioria de um povo, a 

possibilidade de poder expressar a sua vontade e de poder 

decidir, ele próprio, o seu próprio destino, sem imposições. 

O povo português olha de uma forma muito especial para 

esta luta destemida do povo catalão, contra a brutal 

repressão ordenada pelo Regime monárquico, herdado do 

Franquismo, de Filipe VI e de Rajoy, repressão que não 

conseguiu impedir a realização de uma greve geral massiva, 

como todos pudemos ver. 

Esta mobilização é particularmente cara ao povo português. 

De facto, ninguém poder esquece que, na Península Ibérica, 

os respectivos povos foram vítimas das ditaduras de Salazar 

e de Franco, que, conjunta e concertadamente, perseguiram, 

prenderam, torturaram milhares de cidadãos, militantes 

políticos e sindicais, em que muitos pagaram – até com a 

própria vida – o preço por lutarem pela liberdade, pelo 

direito de voto, pelo direito a expressar livremente a sua 

opinião e a sua vontade. 

O povo português não se esquece que foi em nome da 

“legitimidade da Constituição de 1933” que o regime 

prendia, torturava e reprimia manifestações, greves e 

impedia eleições livres. 

No 25 de Abril de 1974, o povo português invadiu as ruas, 

acabou com aquela “legitimidade” e impôs a sua 

legitimidade dizendo: “O povo é quem mais ordena!”; o 

povo português impôs a sua legitimidade — o direito ao 

voto, a liberdade de expressão e de reunião, o direito à 

greve, pondo fim ao regime que considerava a greve e o seu 

exercício como um delito passível de punição criminal; o 

povo português acabou com a “Constituição” de 1933, e 

elegeu uma Constituinte que aprovou, em 1976, uma nova 

Constituição. 

A Constituição Portuguesa, no seu artigo 7º (Relações 

Internacionais), ponto 3, estabelece: 

"Portugal reconhece o direito dos povos à 

autodeterminação e independência e ao 

desenvolvimento, bem como o direito à insurreição 

contra todas as formas de opressão". 

O POUS condena veementemente a carga policial, a 

vandalização de edifícios e urnas de voto, e a prisão de 

dirigentes do Governo catalão – decretada em nome da 

Constituição – pela “justiça” do regime monárquico herdado 

do franquismo, na tentativa frustrada de impedir o povo 

catalão de poder decidir, tornando mais claro que o regime 

de Filipe VI e de Rajoy é uma ameaça real às liberdades e 

aos direitos sociais. O POUS condena igualmente a posição 

do Governo e do Presidente da República portugueses, 

manifestamente contrária à Constituição que juraram 

defender. 

O POUS divulga a Declaração de 1.OUT.2017, do Comité 

Executivo do POSI – Partido Operário Socialista 

Internacionalista (secção em Espanha da IVª Internacional) 

– que diz nomeadamente: 

“De um ponto de vista do interesse dos trabalhadores e dos 

povos, nenhuma negociação é desejável se não for sobre 

uma base democrática: o reconhecimento do direito à 

autodeterminação, ou seja, acabar com o regime 

monárquico, proclamar a República, para que TODOS os 

povos possam decidir livremente que relação querem manter 

com os restantes povos: federarem-se, confederarem-se, 

separarem-se, … 

Pela nossa parte, defendemos a República Catalã Livre e 

que livremente se associe numa União de Repúblicas Livres 

de todos os povos do Estado Espanhol.”   

O POUS considera que a luta do povo e dos trabalhadores 

catalães, em defesa das suas liberdades e conquistas sociais, 

está directamente associada à luta de todos os povos e 

trabalhadores da Península Ibérica.  

Uma luta que hoje coloca a necessidade do combate pela 

revogação de todas as leis anti-laborais e a defesa incon-

dicional das funções sociais do Estado (SNS, Ensino, etc,). 

O POUS saúda a posição das organizações sindicais e 

políticas que já expressaram a sua solidariedade com o povo 

da Catalunha. O POUS saúda em particular a posição 

assumida pelos docentes reunidos em Plenário nacional, ao 

apelo da FENPROF, no passado dia 4 de Outubro, 

mostrando que este é o caminho para a mobilização dos 

trabalhadores portugueses, conjuntamente com as suas 

organizações, em defesa do legítimo direito dos povos a 

decidirem sobre o seu próprio destino. 
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