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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
Trabalhadores e dos Povos.

Agir para a construção da mobilização
unida é a tarefa essencial

trabalhador) e contra o qual se
estão bater os trabalhadores e
as populações de França;

- apresentou os seus elogios
solidários ao governo de
Rajoy, contra o qual está a
maioria do povo da
Catalunha, exigindo o mais
elementar direito
democrático de libertação
dos seus deputados eleitos
(ver pg 8).

Lá como cá, nada está
decidido definitivamente. Os
avanços positivos dependem
da luta dos trabalhadores, em
unidade com as suas
organizações, como sempre
tem acontecido.

Poderão os trabalhadores e
as suas organizações
sindicais esperar que a
Assembleia da República
revogue, por sua iniciativa,
as normas gravosas do
Código do Trabalho, quando
o não fez até aqui, e sendo
público que o Governo e a
maioria do Grupo
Parlamentar do PS se opõem
à sua revogação? 

A CGTP faz desta exigência
a questão nuclear e afirma
que é necessária “a
mobilização geral para
revogar a norma da

As mobilizações de
diferentes sectores
da população
trabalhadora – para
defender postos de

trabalho, salários, direitos
contratuais, quer no sector
público quer no sector
privado, para salvar o Serviço
Nacional de Saúde, para
responder aos enormes
desafios colocados à Escola
pública – põem na ordem do
dia a necessidade de um
Governo que se apoie e
subordine aos interesses da
maioria do povo português;
um Governo que procure os
meios de cooperação com os
representantes dos
trabalhadores e das
populações dos outros países,
assente no respeito pela
soberania e identidade
nacional de cada um.
É neste sentido que muitos
militantes – que se colocam
no terreno da acção prática,
para reconstruir o nosso país
com base dos princípios
programáticos abertos pela
mobilização dos trabalhadores
na Revolução do 25 de Abril
– não podem compreender
como é que o Primeiro-
ministro de um governo do
PS, assente em acordos com o
PCP e o BE:

- expressou o seu entusiasmo
pela coligação SPD/Merkel
(na Alemanha), rejeitada pela
base trabalhadora do SPD e
pelo seu sector da Juventude
(ver pg 7);

- considerou uma “baforada
de ar fresco” o governo de
Macron, que impôs por
decreto presidencial a
destruição de direitos
fundamentais dos
trabalhadores (até então
inscritos no Código do
Trabalho francês, como é o
caso do direito ao tratamento
mais favorável para o

caducidade dos contratos
colectivos e repor na
legislação laboral a norma
do tratamento mais
favorável”.

Se a UGT aprovou, no seu
último Congresso, uma
moção apresentada por
delegados de trabalhadores
do sector da Banca, com o
mesmo conteúdo da
revogação das normas mais
gravosas do Código do
Trabalho – em particular a
caducidade dos contratos
colectivos e a lei dos
despedimentos colectivos –
por que não hão-de sectores
sindicais conseguir levar à
construção da unidade na
acção por estes objectivos? 

E lembremos que é o
Secretário-geral desta
mesma UGT, tão
controversa, que se afirma
agora disposto a apelar à
greve para conseguir o
aumento dos salários dos
trabalhadores da Função
Pública.

A FENPROF mostra que
esta unidade é possível,
através do seu exemplo,
procurando a cada momento
uma articulação nas
reivindicações e formas de
luta com as outras
organizações sindicais dos
docentes.

Nada mais importante, por
parte dos militantes
operários, seja qual for o seu
quadrante político ou
partidário, que darmo-nos as
mãos para ajudar a construir
esta unidade e retomar o
caminho aberto com o 25 de
Abril, na Saúde, no Ensino,
nos sectores básicos da
economia. n
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