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NÃO À GUERRA!
VER PÁGINAS 2, 6, 7 E 12

NEM NATO, NEM PUTIN!  
RETIRADA IMEDIATA DAS TROPAS RUSSAS DA UCRÂNIA!

DIREITO DO POVO UCRANIANO A DECIDIR POR SI PRÓPRIO! 
NÃO AO ENVIO DE TROPAS PORTUGUESAS PARA AS FRONTEIRAS UCRANIANAS!

FRATERNIDADE ENTRE OS POVOS!

Berlim: a 27/2, ao apelo da Central sindical DGB, 350 mil disseram “Não à guerra”.

São Petersburgo: a 26/2, a população russa protesta 
contra a guerra desencadeada por Putin.

Lisboa: a 10/3, concentração no Largo Camões,
ao apelo do CPPC.



2 O acontecimento

A barbárie em marcha
Putin repete incansa-

velmente que o seu 
objectivo é “libertar” a 
Ucrânia e “desnazificá-
-la”. Claro que sim, há 

fascistas na Ucrânia, e também 
há na Rússia. E estes grupos fas-
cistas não representam nenhum 
dos dois povos.
Por outro lado, o povo ucra-
niano está a ver um dilúvio de 
ferro e de fogo abater-se sobre 
ele. Mortes de civis, cidades 
destruídas, pessoas escondidas 
em caves, e milhões e milhões 
de pessoas a tentarem fugir das 
zonas de combate para conse-
guir chegar ao oeste do país. Já 
há dois milhões de Ucranianos 
que atravessaram as fronteiras 
dos países vizinhos.
E o povo russo? Está sujeito a 
sanções, que afectarão secunda-
riamente os oligarcas, mas já es-
tão a afectar, de forma massiva, 
a população.
O aumento da inflação é ex-
ponencial (o rublo entrou em 
colapso), os produtos básicos es-
casseiam e, com o encerramento 
de muitas empresas e lojas 
estrangeiras, dezenas de milhares 
de Russos estão desempregados.
Retirada das tropas russas da 
Ucrânia!
Parem os bombardeamentos!
Fraternidade entre os povos!

E, ENTRETANTO...
Usando a guerra na Ucrânia, 
os EUA estão a promover a 
militarização da Europa, sob o 
seu controlo.
Sob a manchete “Países da 
NATO escoam armas para a 
Ucrânia”, o jornal New York 
Times (2 de Março) escreveu: “Os 
Holandeses estão a fornecer lançado-
res de foguetes para a defesa aérea. 
Os Estónios estão a fornecer mísseis 
Javelin anti-tanque; os Polacos e os 
Letões estão a fornecer mísseis terra-ar 
Stinger. Os Checos estão a enviar 
metralhadoras, espingardas, pistolas e 
munições.
Mesmo países anteriormente neutros, 
tais como a Suécia e a Finlândia estão 
a enviar armas. E a Alemanha, há 
muito alérgica ao envio de armas para 

zonas de conflito, está a enviar mísseis 
Stinger e outros foguetes lançados ao 
ombro.
A 25 de Fevereiro (...), a Casa Bran-
ca aprovou o envio de um conjunto de 
armas e de equipamentos, no valor 
de 350 milhões de dólares, incluindo 
Javelins e Stingers. Responsáveis do 
Pentágono disseram que as entregas 
começarão a ser canalizadas para a 
Polónia e a Roménia, dentro de alguns 
dias, a partir dos stocks existentes na 
Alemanha, de onde o equipamento foi 
transportado, por via terrestre, através 
da Ucrânia ocidental.
O primeiro-ministro polaco, Mateusz 
Morawiecki, prometeu à Ucrânia o 
fornecimento de dezenas de milhares de 
obuses e de munições para artilharia, 
de mísseis anti-aéreos, morteiros leves, 
bem como drones e outras armas de 
reconhecimento.
Só os EUA destacaram 15 mil solda-
dos adicionais para a Europa – 5 mil 
para a Polónia, mil para a Roménia 
e mil para os Estados Bálticos – ao 
mesmo tempo que se comprometem 
a incluir mais 12 mil soldados, se 
necessário, na Força de Resposta da 
NATO, utilizada pela primeira vez 
no âmbito da defesa colectiva.”
O mito da defesa europeia está 
morto. São os EUA que lideram 
e impõem as suas exigências. 
Desde Obama, que as sucessivas 
administrações dos EUA exi-
giram que os orçamentos para 

as Forças Armadas dos países 
da NATO atingissem 2% do 
respectivo PIB.
É isto exactamente o que está a 
acontecer.
Como bom aluno, o Governo 
polaco decidiu aumentar o seu 
Orçamento militar para 3%. O 
governo de Scholz, na Alema-
nha, também está a seguir-lhe o 
exemplo, aumentando em 100 
mil milhões para o Orçamen-
to para as Forças Armadas. Já 
anunciou que compraria aviões 
de combate… norte-americanos. 
Durante a guerra, os negócios 
prosseguem.
A indústria de armamento nor-
te-americana não tem nenhuma 
intenção de deixar as empresas 
de armamento europeias apode-
rar-se deste mercado.
Como em todas as questões, 
trata-se de uma luta mortal 
entre os trusts, numa violenta 
concorrência pela conquista de 
quotas de mercado. E a econo-
mia de armamento é um sector 
decisivo da economia capitalista. 
Todos os líderes do capital estão 
aterrorizados pelo risco de uma 
crise sistémica geral, muito para 
além da crise de 2008-2009. A 
ascensão vertiginosa dos preços 
do petróleo, do gás, do trigo e 
de outras matérias-primas é uma 
indicação de que as condições 

para esta crise estão a reunir-se; 
daí a necessidade do capital efec-
tuar uma fuga para a frente, o 
que ameaça toda a humanidade.

O IMPERIALISMO 
É O MILITARISMO
Nesta situação, como em todos 
os períodos de guerra e de 
crise, os governos procuram 
alcançar uma “união sagrada”, 
integrando nela as organiza-
ções sindicais. Seria necessário 
que – pretensamente, em nome 
do povo ucraniano – os povos 
aceitem “sacrifícios”; que as 
organizações sindicais coloquem 
debaixo da mesa as reivindica-
ções dos trabalhadores e que to-
dos se alinhem com as políticas 
dos governos fautores de guerra. 
Mas há um longo caminho do 
copo até aos lábios.
Os elementos contidos na nossa 
capa e na página 12 mostram 
esta resistência à guerra.
Não a qualquer “união sa-
grada”!
Não a Putin, não à 
NATO!

Crónica de Lucien GAUTHIER 
publicada no semanário francês 
“Informations Ouvrières” – Infor-
mações operárias – nº 696, de 9 
de Março de 2022, do Partido Ope-
rário Independente de França.

Um Rafale sobre o porta-aviões Charles-de-Gaulle. «As bombas chovem sobre a Ucrânia e as Bolsas 
marcham agora ao som dos canhões. Numa semana, as cotações das acções da Dassault ou da Thales – que 

são das primeiras empresas de Defesa francesas – subiram 20%. A isto é preciso acrescentar que a Thales 
anunciou, a 3 de Março, os melhores resultados financeiros da sua história.» (Lido na crónica económica do 

jornal Le Monde, de 5 de Março de 2022)
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E d i t o r i a l

E agora?

Os senhores do mundo sabiam que a guerra 
estava em preparação! Até anunciavam a 
data. Eles sabiam e não tinham pudor em 
afirmar que a situação iria levar a milhares 
de mortos na Ucrânia. Mais de dois 

milhões de Ucranianos aterrorizados pelos bombar-
deamentos e por combates assassinos são atirados 
para o êxodo. Pelo seu lado – dos países Bálticos à 
Roménia – a NATO envia dezenas de milhares de 
soldados para as fronteiras da Rússia e da Ucrânia.
Eles precisavam que todos os governos da União 
Europeia reforçassem a NATO com quantidades 
astronómicas de material de guerra. 
São os senhores do mundo. Os senhores que 
asseguram o Sistema que se alimenta da exploração 
do trabalho humano, ao preço que lhe permitir a 
relação de forças entre as classes trabalhadoras e o 
capital. São os senhores do mundo que passam por 
cima de tudo o que lhes for possível para assegurar a 
pilhagem dos recursos do planeta.
O preço em vidas humanas já existia, em várias 
regiões do mundo. Chegou agora ao continente 
onde as conquistas da civilização foram mais longe, 
até à actualidade. Chega agora, tendo como mártires 
as pessoas da Ucrânia, numa guerra entre oligarcas 
predadores e o imperialismo mais forte, mas em crise 
– o dos Estados Unidos da América.
A ofensiva contra os trabalhadores e populações 
dos países da Europa e os interesses dos próprios 
capitalistas europeus já estava a acontecer. Uma ofen-
siva através da concorrência a que estes capitalistas 
procuravam responder, baixando o custo da força 
de trabalho, quer nos salários, quer na pilhagem das 
pensões de aposentação, quer nos serviços públicos, 
dos do Ensino aos da Saúde.
Houve sempre uma desculpa para aumentar a explo-
ração: primeiro foi a dívida externa (de que os povos 
não são responsáveis), depois as alterações climáticas, 
em seguida o COVID,…
Agora, é o preço do “esforço de guerra”, em nome da 

“defesa da paz e da democracia”. As quantias astronó-
micas para armar os diversos Estados, através da 
NATO, a subida vertiginosa do preço dos com-
bustíveis e, em consequência, tudo o que lhe está 
associado. Tudo será apanhado no vendaval, para 
manter a barbárie. 
Esta guerra – que condena à morte milhares de civis 
na Ucrânia, bem como de soldados de um e do ou-
tro lado, que coloca nas cadeias milhares e milhares 
de Russos que se opõem à carnificina e lança outros 
no desemprego e na miséria – não é nossa.
A saída positiva não é “mais guerra”. É a mobiliza-
ção dos trabalhadores com as suas organizações para 
impor a paz.
«Não admitimos que o nosso Governo gaste mais dinheiro em 
armamento. O dinheiro tem que ser canalizado para a Saúde 
e para as escolas. Precisamos de escolas com condições para 
praticar um ensino que ajude as crianças a pensar e a assumir 
a defesa dos direitos humanos.»
«O que é preciso é uma greve geral, em todos os paí-
ses da Europa, para impor as soluções construídas 
na base do respeito pelos interesses dos povos.»
Estas são duas das conclusões de um debate entre 
professores. Um debate vivo, com muitas questões e 
dúvidas, mas onde as conclusões que uniram todos 
foram estas.
Os trabalhadores portugueses e o conjunto da po-
pulação portuguesa – como todos os povos – NÃO 
querem a guerra. 
A CGTP convocou, para o dia 10 de Março, em 
Lisboa e no Porto, manifestações contra a guerra, 
em conjunto com outras organizações, no âmbito do 
Comité Português para a Paz e Cooperação (CPPC).
Este é o movimento que é imperioso desenvol-
ver nas empresas, nos bairros, nas escolas, por 
toda a parte, para que seja posto fim à carnificina, 
em defesa da paz, e dos direitos democráticos e 
sociais.

Carmelinda Pereira
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A nossa história:
O jornal “O Militante Socialista”
nasceu em 1975, sob a responsa-
bilidade de militantes do Partido 
Socialista (PS), pertencentes às 
Coordenadoras dos núcleos de 
empresa, organizados na sua Co-
missão 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 primei-
ros “Militantes Socialistas”, a asso-
ciação Política Operária de Unida-
de Socialista – na continuidade do 
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.

Ficha Técnica

o militante
socialista

População 
a fugir, após 
ataque à cidade 
ucraniana de 
Irpin.



4Relato de uma delegação ao PCP
Numa altura em que 
estava a ser pedido, ao 
povo, o seu voto, foi 
dirigida aos candidatos 
a deputado uma Carta 
Aberta (ver MS nº 159), 
assinada por mais de 130 
subscritores, procurando 
saber, antes das eleições, 
que compromisso é que 
cada um deles estaria 
disposto a assumir, em 
relação às respostas aos 
problemas com que o 
país se defronta. 
Foi esse o propósito dos 
promotores da Carta 
Aberta ao solicitarem 
uma reunião ao PS, ao 
PCP e ao BE. O PS e o 
PCP aceitaram receber 
uma delegação. O BE não 
respondeu.  
Acolhendo a iniciativa 
tomada, o MS divulgou 
aos seus leitores e 
militantes o teor da 
reunião com Sérgio 
Monte, candidato do PS, 
no seu número anterior 
(159). Agora, divulga um 
resumo da reunião havida 
com o PCP (representado 
por Francisco Pereira, 
membro do seu Comité 
Central), que a respectiva 
delegação lhe fez 
chegar. A delegação, 
recebida a 26/1/2022, 
foi constituída por 
Ana Tavares, Henrique 
Gomes da Costa, Joaquim 
Pagarete e Jorge Alves.

Joaquim Pagarete (diri-
gente do SPGL), a abrir a 
reunião, depois de referir 
que para a população tra-
balhadora, os reformados 

e os jovens a situação está cada 
vez mais crítica, acrescentou:
Em nome da economia verde, as 
empresas são desmanteladas e os tra-
balhadores despedidos. Despedimentos 
facilitados pela legislação laboral que 
o Governo se tem recusado a revogar. 
O custo de vida dispara e os salários 
mantêm-se praticamente congelados. O 
Governo, depois de confiscar o tempo 
de serviço aos professores, nega-lhes 

salários dignos e uma carreira que 
permita a sua progressão na profissão, 
uma situação extensiva aos demais 
trabalhadores da Função Pública. As 
consequências são conhecidas: a de-
gradação do ensino, o SNS vai sendo 
despedaçado, levando à indignação dos 
seus profissionais, que passaram de 
heróis a “descartáveis”.
Francisco Pereira (PCP) disse 
que o PCP decidiu receber a 
delegação porque «No essencial, 
a vossa Carta enquadra-se nos nossos 
objectivos, no nosso programa eleitoral. 
(…) votámos contra o OE [para 
2022], a resposta é simples: não 
resolvia nenhuma das questões que 
vocês colocam na vossa Carta.
 (…) A nossa preocupação tem sido, 
desde sempre, responder aos problemas 
do país. Por isso, temos feito apelo à 
convergência. (…) 
Mas o PS e o Governo foram-se afas-
tando progressivamente das políticas de 
convergência e chumbaram, no Parla-
mento ― juntamente com a direita ― 
a maioria das iniciativas legislativas 
do PCP, por exemplo, as propostas de 
revogação da caducidade (…)
Esse afastamento foi-se acentuando 
(…) e acabou por empurrar o PCP 
para o chumbo do OE. É nossa 
convicção que o PS quis precipitar as 
eleições.» 
Jorge Alves (Dirigente do 
SITEMA) «Abdicámos de 15% 
dos nossos salários para pagarmos os 
salários de 100 colegass e salvá-los do 
despedimento. (…). 97% votaram 

contra as horas extraordiná-

rias. Agora, nós estamos em greve às 
horas extraordinárias.
O trabalho de manutenção da TAP, 
está a ser desviado para o estrangeiro. 
Em vez de entrar dinheiro para a 
TAP, está a ser desviado para o 

exterior (…) e despedem-se traba-

lhadores!»
Ana Tavares (professora): 
«Os problemas nas Escolas são 
muitos. Vou referir alguns: a gestão 
anti-democrática das Escolas e a 
municipalização. (…) Não podemos 

subjugar a Educação à capa-

cidade financeira das Autar-

quias, nem subjugar os programas 
aos interesses dos industriais de cada 
região. Isso conduz à destruição da 
Escola pública.»
Henrique Costa (Sindicato dos 
Bancários – CN da UGT): «Há 
seis anos, o povo derrotou a direita 
para pôr fim à acção destruidora de 
direitos laborais e conquistas sociais… 
No entanto, o Parlamento aprovou 
medidas a favor do capital financeiro 
(BANIF, Novo Banco)… enquanto 
que medidas de reposição dos direitos 
laborais foram, praticamente, todas 
chumbadas!
(…) No dia 30, caso a população 
volte a deixar a direita em minoria ― 
como espero ― terá o PCP motivos 

que o levem a pensar que o novo 

Parlamento venha a ter um 

comportamento diferente do que 

teve até aqui?»
Referindo-se ao dia em que o 
programa e o governo PSD/
CDS foram rejeitados pela 
maioria dos deputados (PS, do 
PCP, dos Verdes e do BE), no 
Parlamento, recordou:
«A pressão, a mobilização e a 
manifestação dos trabalhadores em S. 
Bento terão, certamente, contribuído 
para esse desfecho (…) apeando-a do 
poder.»
Francisco Pereira (PCP) – «Em 
relação às Escolas, somos contra a 
gestão autoritária das Escolas, pelos 
directores. Quanto à municipalização, 

seja na Educação, seja na Saúde, e até 
já se fala de municipalizar a Seguran-
ça, nenhum destes sectores pode estar 
dependente da capacidade financeira de 
cada Município, nem das prioridades 
de cada um deles.
Não temos a expectativa que a 
Assembleia da República passe a 
ter outra atitude. É necessária uma 
pressão das massas, dos trabalhadores. 
(…) 
Logo veremos qual será o resultado 
das eleições. (…) Sempre dissemos que 
estamos disponíveis para convergir. 
Convergir para quê? Convergir para 
resolver os problemas.»
Joaquim Pagarete (SPGL): 
«Sobre a dissolução da Assembleia da 
República, há uma coisa que sempre 
me fez espécie. Nenhum deputado, 
nenhuma força sindical apelou à mo-
bilização dos trabalhadores em frente 
da AR para impedir a dissolução 
do Parlamento e impor um outro 
Orçamento que contemplasse as verbas 
para resolver os problemas. Portanto, 
o ónus não é apenas do Presidente da 
República (…).»
Francisco Pereira (PCP): O 
não apelo à mobilização contra 
a dissolução da AR teve em 
conta que «O PS estava interessado 
na dissolução e toda a Comunicação 
social estava virada para a dissolução. 
Havia essa pressão na sociedade.»
Ana Tavares (professora) – 
«Mas admitem essa hipótese de apelar 
à mobilização das massas em frente 
à Assembleia da República, caso o 
OE não responda aos interesses dos 
trabalhadores?»
Francisco Pereira (PCP) 
respondeu: «Temos que avaliar a 
situação, em função da nova correlação 
de forças que sair das eleições.»
Henrique Costa, retomou a 
questão: «Caso o OE (…) não res-
ponda aos interesses dos trabalhadores, 
o PCP (…) tenciona apelar e organi-
zar, conjuntamente, a mobilização dos 
trabalhadores junto ao Parlamento, 
para exigirem um OE que contemple 
as verbas necessárias para resolver os 
problemas?»
Francisco Pereira (PCP): «São 
os resultados eleitorais que determina-
rão aquilo que o PCP poderá fazer 
no próximo período. Vamos ver o que 
é que o novo quadro parlamentar irá 
permitir.»

Actualidade nacional
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Vitaminas para a luta dos 
professores e educadores, sem a qual 
a Escola de Abril sucumbirá

São professores e edu-
cadores oriundos de 
diferentes quadrantes 
políticos e de diversos 
sindicatos. Partilham 

aspirações e preocupações que 
são sentidas por milhares de co-
legas, mas não falam em nome 
deles nem pretendem substi-
tuir-se às organizações sindicais 
que os representam. Pretendem 
tão só contribuir – com a inter-
venção nas suas escolas – para 
desenvolver a capacidade de 
iniciativa dos outros colegas.
Partilham uma mesma ideia: 
essa capacidade de iniciativa 
prende-se, por um lado, com 
as acções de mobilização para 
garantir as reivindicações que 
os unem a todos, a começar 
pelo restabelecimento da de-
mocracia nos órgãos de gestão 
pedagógica, ou o fim de uma 
avaliação dos docentes injusta, 
que bloqueia a sua progressão 
na carreira; e, por outro lado, 
com o aprofundar da consciên-
cia reflexiva do conjunto dos 
docentes da sua responsabili-
dade na preparação das novas 
gerações.
No período da campanha 
eleitoral, escreveram uma carta 
dirigida aos candidatos pelo 
PS à Assembleia da República, 
ligados ao sector da Educação., 
questionando-os sobre qual o 
seu compromisso para com os 
docentes, sobre as reivindica-
ções dos professores e educa-
dores. Essa carta foi subscrita 
por oitenta docentes.
João Costa, secretário de Es-
tado para a Educação, aceitou 
receber uma delegação desses 
docentes, agendando o en-
contro para a semana antes da 
realização das eleições.
Assuntos relacionados com a 
campanha eleitoral levaram a 
que João Costa propusesse o 

adiamento da reunião para a 
seguir às eleições.
Assim, ela teve lugar no passa-
do dia 28 de Fevereiro.
Os docentes que participaram 
expuseram a João Costa o seu 
pensamento sobre as questões 
mais candentes.

A ESTE PROPóSITO, O 
MS PubLIcA uMA NOTícIA 
dIvuLgAdA NA PágINA dA 
INTERNET dO gAdEP 
(gRuPO dE AcçãO EM 
dEfESA dA EScOLA 
PúbLIcA).

“Explicámos o motivo da 
nossa iniciativa – visando 
sobretudo ouvir o PS sobre 
as questões tão candentes 
responsáveis pelo sentimento 
de profundo mal-estar existen-
te na maioria dos professores 
e educadores. Uma situação de 
tal modo grave que, actualmen-
te, estão milhares de alunos 
sem professor (pelo menos a 
uma disciplina), o que faz com 
que o ME tenha recorrido a 
pessoas com qualificação aca-
démica, mas sem competências 
pedagógicas e didáticas para 
exercer a profissão docente.
«Estamos aqui, oriundos de diferen-
tes quadrantes políticos e sindicais, 
pois o nosso desejo é ver a Escola re-
tomar a alma que já teve e tem vindo 

a ser sistematicamente destruída.»
Falámos do funcionamento 
antidemocrático verificado na 
maioria das escolas, da forma 
como são eleitos os respon-
sáveis dos órgãos de gestão 
das escolas, do processo de 
avaliação e da precariedade. 
Considerámos que «estas três 
questões constituem o grande cancro 
que não pára de corroer e destruir a 
Escola Pública».
Falámos da falta de recursos 
especializados para assegurar 
uma verdadeira resposta às 
crianças da Educação especial: 

«Como é possível que um professor de 
educação especial tenha que responder 
a cinquenta crianças? É uma escola 
chamada inclusiva que exclui.»
Tocámos nas consequências da 
forma como está a ser aplicada 
a municipalização /descen-
tralização de competências, 
enfatizando a quantidade de 
projectos vindos das autarquias 
que – em nome de «mais dinhei-
ro para a escola» – os docentes 
acabam por ser, na prática, 
obrigados a aceitar.
Expressámos a preocupação 
com o défice na actividade 
responsável pela aquisição de 
competências sociais, tão essen-
cial no processo de desenvol-
vimento de todas crianças nos 
primeiros anos de escolaridade, 

bem como o domínio da língua 
portuguesa nas crianças que 
têm outras línguas de berço.
Da resposta do Secretário de 
Estado podemos dizer, em 
síntese:
- É um problema real a falta de 
professores que o Ministério 
estava a procurar resolver, que 
se prende com várias medidas 
para tornar a carreira docente 
mais atractiva, nos primeiros 
anos da docência, a começar 
pela garantia de estabilidade na 
colocação numa escola.
- Sobre a avaliação e progres-

são na carreira, trata-se de 
uma questão transversal às 
outras carreiras dos técnicos da 
Função Pública, sendo preciso 
reconhecer que os professores 
não são todos bons professores.
- Afirmou estar de acordo com 
o actual modelo de gestão, não 
o considerando antidemocrá-
tico, mas sim a expressão da 
democracia representativa. No 
entanto, considerou ser uma 
matéria para reflexão.
- Declarou que a descentraliza-
ção não entregava a colocação 
dos professores aos municípios, 
nem as competências pedagó-
gicas ou as formas de gestão 
do currículo. Elas continuarão 
a fazer parte da autonomia das 
escolas.”
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Não à guerra! Nem NATO, nem Putin! 

Putin ordenou ao Exér-
cito russo a invasão da 
Ucrânia. Cidades bom-
bardeadas, centenas de 
milhares de Ucrania-

nos em fuga, aterrorizados, à 
procura de abrigo, um cenário 
de dor e destruição que têm 
causado uma profunda comoção 
e repúdio por parte de todos os 
povos na Europa.

RETIRAdA IMEdIATA dE 
TOdAS AS TROPAS RuSSAS 
dA ucRâNIA!  NENhuMA 
ANExAçãO!
O responsável pela invasão é 
Putin, não é o povo russo! Nem 
o povo russo, nem o povo ucra-
niano, querem a guerra. 
Apesar de saberem o risco que 
correm (de serem presos, violen-
tamente agredidos,…), milhares 
de pessoas manifestam-se contra 
a guerra, contra Putin, em deze-
nas de cidades russas. Mais de 
500 mil pessoas manifestaram-se 
em Berlim, 200 mil em Colónia. 
As manifestações têm-se multi-
plicado por dezenas de cidades 
europeias. 
Os povos europeus querem 
a paz. Mas, o que vemos é a 
acumulação exponencial dos 
factores que a ameaçam: a corri-
da aos armamentos e a crescente 
militarização da NATO e dos 
países que a constituem, por um 
lado, e da Rússia por outro. 
A narrativa de que a “dissuasão” 
é a melhor garantia para a paz é 
uma fábula perigosa e falacio-
sa. Esta guerra confirma-o. 
A corrida aos armamentos e 
a crescente militarização não 
evitou a guerra.
Em vez de dissuadir, acicata. 
Nenhum soldado português 
deve ser enviado para as frontei-
ras ucranianas. Os que lá estão 
devem regressar.
Os governos enviam armas, 
concentram tropas junto ao 
“teatro de guerra” e procuram 
justificá-la invocando, hipo-
critamente, Acordos e valores 
morais que eles próprios rasgam 
e violam.
O nº 2 do Artº 7º da Consti-
tuição Portuguesa diz: «Portugal 

preconiza a abolição de imperialis-
mo, do colonialismo e de quaisquer 
outras formas de agressão, domínio e 
exploração nas relações entre os povos, 
bem como o desarmamento geral, 
simultâneo e controlado, a dissolução 
dos blocos político-militares (…)». 

PORTugAL dEvE SAIR 
IMEdIATAMENTE dA NATO.
A guerra não é um acidente, 
nem se pode reduzir à von-
tade de um déspota, seja ele 
Putin ou outro qualquer. A sua 
origem deriva das contradições 
geradas pelos interesses capita-
listas e geopolíticos internacio-
nais. A disputa cada vez mais 
exacerbada pelos mercados, 
pelo controlo das matérias-pri-
mas e dos recursos energéticos, 
tomará um cariz cada vez mais 
destruidor. A rivalidade entre 
os monopólios é o motor da 
guerra. Enquanto os grandes 
meios de produção não forem 
arrancados aos monopólios e 
colocados ao serviço da socie-
dade, as guerras suceder-se-ão. 
Esta escalada político-belicista 
está directamente relacionada, 
por um lado, com a grave cri-
se que atinge a economia nor-
te-americana – em particular as 
empresas do “shale-oil” (1), para 
quem é vital venderem o seu 
gás(2) e, por outro lado, com 
uma eventual adesão da Ucrâ-
nia à NATO, que os oligarcas 
russos sentem como um cerco 
à Rússia, como uma ameaça à 
sua principal fonte de riqueza 
e privilégios: o gás e petróleo 
russos.
O objectivo dos EUA é forçar 
a venda do gás norte-americano 

no mercado europeu, desalojan-
do e substituindo a Rússia(3) no 
fornecimento de gás e petróleo 
à Europa.
Para proteger os interesses dos 
oligarcas russos — ou seja, para 
defender as quotas de gás e petró-
leo no mercado mundial — Putin 
desencadeou a guerra na Ucrânia, 
bombardeando, aterrorizando 
o povo ucraniano, negando-lhe 
o direito à liberdade e a decidir 
sobre o seu destino.
Cabe ao povo ucraniano, como 
a qualquer outro povo, decidir o 
seu próprio destino!
Aproveitando-se dos sentimen-
tos de repulsa de todos os povos 
da Europa, à invasão da Ucrânia, 
os governos dos países da UE 
e da NATO, apelam à “união 
nacional” contra a Rússia, a fim 
de a isolar — beneficiando as-
sim os interesses dos EUA — e 
justificar a aplicação de sanções 
que, pouca mossa farão aos 
oligarcas, mas atingirão em cheio 
os trabalhadores e os povos da 
Rússia, da Ucrânia e da Europa. 
As sanções afectarão duramente 
a vida dos trabalhadores e dos 
povos europeus, e dos trabalha-
dores e do povo português em 
particular. Face à escassez de 
bens essenciais, ao aumento de 
preços, à perda de rendimentos, 
à degradação das condições de 
vida dos trabalhadores e da po-
pulação, o Governo e o Patrona-
to não tardarão a dizer-nos que a 
culpa é da guerra e das sanções, 
que os trabalhadores se devem 
resignar, parar de reivindicar e 
de lutar pelos seus direitos.
Ao mesmo tempo que os 
consórcios da energia e do 

armamento multiplicam os seus 
lucros com a guerra, é pedida 
aos trabalhadores “contenção 
salarial”, com a desculpa da 
guerra (antes a desculpa era a 
pandemia).
Para pagar a guerra e a corrida 
aos armamentos eles pedem 
sacrifícios à população.

NENhuM TRAbALhAdOR, 
NENhuM SINdIcATO, 
NENhuMA cT SE dEvE 
SubMETER A ESTA 
chANTAgEM. 
Os trabalhadores recusam a 
guerra e as suas consequên-
cias. Como diz o Editorial 
da “Información Obrera”(4) de 
10.MAR.2022: «Dizer “não à guer-
ra”, “não à NATO”, “não a Putin” 
é dizer sim ao aumento de salários, 
à defesa das pesões de aposentação, à 
recuperação do SNS…», à revoga-
ção das leis da caducidade e dos 
despedimentos colectivos.

(1) “Shale-oil”:  petróleo e gás 
extraído a partir das rochas de xisto 
betuminoso. 
(2) O Finantial Times, jornal inglês 
de “Negócios”, de 25.MAI.2021 noti-
ciou: «Os maiores grupos independentes 
do petróleo de xisto nos EUA reporta-
ram perdas conjuntas de 26 mil milhões 
de dólares [só] no primeiro trimestre 
[2020]». Estas empresas recorreram 
a créditos de milhares de milhões 
de dólares. Se não venderem o gás, 
não conseguem pagar os créditos e 
podem ir à falência, «a menos que os 
preços do petróleo subam de forma… rá-
pida». A guerra fez subir os preços, 
mas não lhes cedeu mercados. 
(3) A Rússia fornece 40% do gás 
consumido pela Europa. 
(4) Tribuna livre da luta de classes 
em Espanha.

Gasoduto 
ligando a 
Rússia à 
Alemanha.
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Mobilizações na Rússia contra a guerra
Devido ao seu elevado 

conteúdo e extensão, as 
manifestações contra a 

guerra na Rússia ocupam um 
lugar central. Pois elas não estão 
apenas sujeitas a uma repressão 
brutal (cerca de 8.000 pessoas 
foram presas até à data), mas 
também a Duma (Parlamento) 
acaba de aprovar emendas ao Có-
digo penal que pune com multas 
pesadas e com até 15 anos de 
prisão a manifestação de críticas 
contra as “forças armadas”.
Ao mesmo tempo, estão a 
circular contra a guerra deze-

nas de petições de cientistas, 
artistas, desportistas,... Isto é, 
sem dúvida, apenas a ponta 
do iceberg. Há pessoas que se 
interrogam quanto tempo irá 
aguentar o Regime de Putin, 
que já se encontrava em crise, 
quando alguns dos oligarcas da 
sua “corte” o estão a abandonar 
para tentar salvar a tempo o 
respectivo saque.
As sanções contra a Rússia 
já estão a atingir duramente a 
população trabalhadora, com o 
início dos aumentos de preços e 
a chegada dos primeiros cadáve-

res dos jovens soldados mortos, 
a quem tinha sido prometida 
uma operação “relâmpago”.
Por enquanto, a Rússia continua 
a vender e a comprar (3) gás 
e petróleo (que lhe rende 700 
milhões de euros por dia).
Até quando? Biden exige o 
fim das importações da Rússia, 
porque quer açambarcar todo o 
mercado com o seu gás lique-
feito.

(3) Dois dos seus bancos não 
foram incluídos no regime das 
sanções.

Cimeira de Versalhes
UE: uma “bomba” chama-

da “Bússola Estratégica 
para a Segurança e De-

fesa”, que custará entre 65 a 70 
mil milhões de euros, por ano, 
para gastar em armamento (1).
Na Cimeira da União Europeia, 
realizada em Versalhes, a 10 
e 11 de Março de 2022, os 27 

Estados-membros concorda-
ram em “aumentar substancialmen-
te as despesas de Defesa, com uma 
parte significativa para investimento, 
concentrando-se nas deficiências 
estratégicas identificadas, e com 
capacidades de defesa desenvolvidas de 
forma colaborativa no seio da União 
Europeia”.

Segundo uma notícia divulgada 
pela Agência Lusa, o Comissá-
rio Europeu para os Assuntos 
Internos, Thierry Breton, numa 
entrevista à rádio francesa Fran-
ceinfo disse que, caso os países 
europeus aumentem o seu 
investimento na Defesa para o 
valor aconselhado pela NATO, 

cerca de 2% do PIB, a União 
Europeia terá disponíveis entre 
65 a 70 mil milhões de euros 
a mais por ano para comprar 
armamento.

(1) O DN de 10 Março 2022 falava 
de a UE ir dar “um salto quântico” 
em frente nas suas despesas em 

Elena Ossipova, com quase 
80 anos, presa durante 

uma manifestação em São 
Petersburgo. Quando criança, 

ela sobreviveu durante 900 dias 
ao cerco nazi contra Leninegrado 

(hoje São Petersburgo).

Portugal e o reforço do investimento militar no 
Orçamento do Estado
O ministro da Defesa 

Nacional, João Gomes 
Cravinho, admite que Por-

tugal terá, como todos os países 
europeus, de repensar e reforçar 
o investimento militar.
Em declarações à RTP, realçou 
que a Alemanha anunciou já um 
pacote “absolutamente extraordi-
nário, de 100 mil milhões de euros, 
quando o Orçamento anual das For-
ças Armadas da Alemanha é de 47”. 
Significa isto que a Alemanha 
“interpreta este momento, e creio que 
todos nós, como de viragem na política 
internacional”.
“É uma inevitabilidade”, garante 
Martins da Cruz, antigo ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
antigo embaixador de Portugal 
na NATO, porque “a Rússia 

atingiu mortalmente o sistema de 
defesa europeu”.  “O que significa 
que o Governo, provavelmente já este 
ano mas sobretudo no Orçamento de 
Estado do ano que vem, vai ter que 
compatibilizar três coisas: as sequelas 
da pandemia, e os gastos sociais e sani-
tários que implicou e vai continuar a 
implicar; as consequências económicas 
e sociais graves desta guerra, que 
ameaçam tornar mais assimétrica a 
sociedade portuguesa, e o Governo tem 
de prevenir isto; terceiro, aumentar 
as capacidades de defesa e segurança, 
que nos estão a ser pedidas desde o 
presidente Obama e agora pela União 
Europeia”, afirmou.
Francisco Seixas da Costa, antigo 
secretário de Estado e embai-
xador de Portugal na ONU e 
na OSCE (Organização para 

a Segurança e Cooperação na 
Europa), considera que “vai 
inevitavelmente haver um repensar do 
esforço [financeiro] face à NATO e 
um repensar na União Europeia das 
verbas alocadas para a Segurança e a 
Defesa; e isso vai implicar, por parte 
do Estado português, uma revisão da 
distribuição de verbas para a Defesa. 
Mas há aqui um elemento, de natureza 
estratégica global, que Portugal tem que 
assumir. Portugal não pode ser menos 
solidário na alocação de verbas do que 
os outros países, pelo facto de não estar 
muito próximo da zona de conflito”.
O socialista Marcos Perestrello, 
presidente da Comissão de 
Defesa Nacional, considera que 
“vai haver uma necessidade de reforço 
das capacidades de defesa e dissuasão 
na Europa, e Portugal não pode ficar 

para trás. Se a NATO activar todos 
os meios que Portugal tem comprome-
tidos – e tivermos que os sustentar e 
prolongar no tempo – isso vai obrigar 
a um reforço orçamental imediato”.
Ana Miguel dos Santos, coor-
denadora do grupo parlamentar 
do PSD na Comissão de Defesa 
Nacional, é a favor do inves-
timento pedido pela UE e de 
que se alcance a meta dos 2% 
da NATO (2), “mas um reforço de 
investimento gradual”. “Se a meta na 
NATO é para atingir em 2024, então 
que se cumpra essa obrigação”.

(2) Note-se que a meta do aumento 
para os 2% do PIB significa 4 mil 
milhões de euros, para Portugal, 
quase o dobro do actual investi-
mento em Defesa.
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Dia Internacional da Mulher Trabalhadora

Para os que acham que 
o Dia Internacional da 
Mulher continua a ser 
fazer discursos sobre a 
igualdade ou ramos de 

flores, recomendo a leitura do 
texto “Mulheres e a Revolu-
ção”, de Maria Velho da Costa, 
do qual aqui vai um pequeno 
excerto:
“Elas fizeram greves de braços caí-
dos. Elas brigaram em casa para ir 
ao sindicato e à junta. Elas gritaram 
à vizinha que era fascista. Elas sou-
beram dizer salário igual e creches 
e cantinas. (…) Elas dobraram em 
quatro um papel que levava dentro 
uma cruzinha laboriosa. Elas senta-
ram-se a falar à roda de uma mesa 
a ver como podia ser sem os patrões. 
Elas levantaram o braço nas grandes 
assembleias (...).”
Este texto maravilhoso, que 
as mulheres da minha geração 
trazem colado à pele, talvez 
espelhe bem como começou 
o caminho que já foi feito – e 
foi enorme – e constitua uma 
inspiração para o que é preciso 
continuar a fazer, porque é isso 
que as mulheres hoje sentem, 
quando vêm as suas conquistas, 
o seu presente e o seu futuro 
cada vez mais ameaçados. 
Os direitos constitucionais, 
a liberdade e a segurança das 

mulheres não dependem de 
discursos, dependem de direi-
tos laborais e sociais.

EMPREgO, dESEMPREgO, 
PREcARIEdAdE

Onde está a igualdade se a 
remuneração das mulheres 
trabalhadoras continua inferior 
à dos homens?
Recorrendo a dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística, a 
CGTP acaba de publicar um 
estudo sobre emprego, desem-
prego e salários das mulheres, 
com conclusões preocupantes.
Apesar de as mulheres te-
rem mais habilitações que os 
homens (por exemplo, dos 
trabalhadores com Ensino 
Superior 61% são mulheres), 
o diferencial entre o salário 
masculino e feminino era de 
16%, no final de 2021, e essa 
diferença aumenta no caso de 
trabalhadoras com contratos 
precários ou com mais habilita-
ções académicas. 
Por exemplo, uma mulher com 
contrato sem termo recebia 
958 euros enquanto um ho-
mem recebia 1139 euros.
No caso de contratos a 
termo, uma mulher recebia 
776 euros e um homem 857 
euros.

As mulheres representam 
também a maioria dos trabalha-
dores a ganhar apenas o salário 
mínimo nacional, chegando aos 
52% em Junho de 2021.
No que se refere ao de-
semprego, o aumento do 
desemprego de longa duração 
também foi maior entre as 
mulheres (perto de 32%) do 
que entre os homens (cerca de 
20%).
O flagelo da precariedade, que 
pauta a vida de incerteza e 
insegurança, agrava ainda mais 
a das mulheres, que represen-
tam mais de metade (52%) dos 
trabalhadores nessa situação.
As mais jovens, na esmaga-
dora maioria, só conseguiram 
sucessivos trabalhos precários, 
com salários mínimos e sem 
possibilidades de carreira. O 
sonho de serem autónomas 
economicamente, de poderem 
fazer face às despesas de uma 
casa, esbarra nos custos galo-
pantes de um aluguer ou de um 
empréstimo à habitação.
Quantas não continuam a adiar 
a maternidade porque são 
confrontadas com o facto de 
serem preteridas porque estão 
em idade fértil, ou não vêm os 
contratos renovados porque 
ficaram grávidas?
Segundo o mesmo estudo, a 
precariedade é mais elevada 
entre as trabalhadoras meno-
res de 25 anos (59,6%), e na 
faixa etária dos 25 aos 34 anos 
(33,5%), devido às discrimina-
ções de que são alvo, nomeada-
mente quando estão em idade 
fértil ou têm filhos.

PObREzA E RIScO dE 
PObREzA

Em 2020, a pobreza ou o risco 
dela afectava 25,5% das famí-
lias monoparentais femininas, 
ou seja, cerca de um quarto de 
todos os agregados familiares.

De um modo geral, em todas 
as faixas etárias, são as mulhe-
res que enfrentam um maior 
risco de pobreza. Ao longo das 
suas vidas, recebem salários in-
feriores aos homens, têm uma 
maior probabilidade de ter em-
pregos mal pagos e precários, e 
interrompem temporariamente 
as suas carreiras para assumir 
a responsabilidade de cuidar 
dos filhos ou de outras pessoas. 
Estas situações de disparida-
de acabam por resultar em 
dependência económica, em 
valores de pensões de reforma 
mais baixos e num maior risco 
de pobreza, que são particular-
mente visíveis numa idade mais 
avançada.
Segundo dados do Eurostat, na 
UE esta disparidade atinge o 
valor mais alto a partir dos 75 
anos (22% das mulheres vivem 
em risco de pobreza ou exclu-
são social, em comparação com 
apenas 15% dos homens).
Não são discursos, por mais 
inflamados que o possam pare-
cer, que protegem as mulheres 
de toda a desregulamentação 
laboral de que têm sido alvo e 
que cada vez mais as vulnera-
biliza.
Não são discursos que im-
pedem o encerramento de 
maternidades, que dão direito a 
médicos de família, que baixam 
as rendas de casa, que garan-
tem às mulheres horários de 
trabalho compatíveis com os 
cuidados que têm que prestar 
aos filhos, que detêm o aumen-
to do custo dos bens essenciais 
para uma vida digna.
É o caminho que há que 
retomar da mobilização unida 
de todas as mulheres e homens 
trabalhadores para impor os 
direitos laborais e sociais que 
permitam construir um futuro 
com dignidade.

Maria João Gomes
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Luta de classes em tempo de guerra
Nesta página apresentamos lutas de trabalhadores de 3 sectores (TAP, Ensino e Metro) que, ao mesmo tempo 

que combatem por aumentos salariais, pelo seu estatuto profissional (garantido pelo correspondente Acordo 

Colectivo de Empresa) e contra a precariedade e o desemprego, procuram construir a unidade de todos os 

trabalhadores com as suas organizações – base para o sucesso das suas lutas.

SITEMA: Um exemplo de prática da democracia operária

São centenas de trabalhadores 
dotadas de competências 
muito especiais: fiscalizam 

todo o funcionamento de cada 
aeronave, observam tudo ao milí-
metro, nenhum parafuso poderá 
ficar desapertado, trata-se de 
garantir as vidas de todos quantos 
vão em cada avião. Eles assegu-
ram o sector da manutenção da 
companhia aérea portuguesa e 
são procurados para assegurar a 
manutenção dos aviões de outras 
companhias. Um trabalho agora 
rejeitado pela Administração da 
TAP, abdicando de importante 
fonte de receita, porque o plano 

de reestruturação levou ao despe-
dimento de trabalhadores deste 
sector, e os que ficam têm o horá-
rio cortado – bem como o salário 
– e trabalham em part-time. 
Mas os voos foram retomados e a 
manutenção dos aviões não pode 
ser cortada. Então, é proposto 
aos trabalhadores fazerem horas 
extraordinárias.
E estes – em plenário com a Di-
recção do seu principal sindicato, 
o Sindicato dos Trabalhadores 
da Manutenção de Aeronaves 
(SITEMA) – decidiram não 
aceitar fazer horas extraordinárias, 
enquanto não lhes for restabe-

lecido o horário de trabalho por 
inteiro.
Tratou-se de uma decisão livre-
mente tomada, pelo conjunto 
dos trabalhadores, em plenário 
organizado pela Direcção sindical.
«Para o bem e para o mal, a 
direção sindical não dita nenhu-
ma decisão nem se substitui aos 
trabalhadores, respeitaremos a 
decisão que for tomada e assumi-
-la-emos. Trata-se de uma prática 
completamente independente de 
qualquer força política e, inclusive, 
da Direcção da UGT, Central 
sindical a que está ligado o SITE-
MA. Se esta nos apoiar será muito 

bom, mas não nos determinamos 
por ela.
Gostaríamos muito que pudesse 
haver uma acção unida, com os 
trabalhadores nas mesmas condi-
ções dos outros sectores da TAP, 
mas ainda não foi possível.»
Eis uma expressão concreta da 
democracia operária, essência da 
democracia entre os trabalhado-
res, imprescindível para construir 
a unidade em defesa dos direitos 
e das conquistas sociais, sem a 
qual não será possível qualquer 
sucesso nas suas lutas.

Condicionar as relações laborais à crise económica: 
têm que ser as classes trabalhadoras a pagá-la?

A s relações laborais dos 
trabalhadores do Metro de 
Lisboa são regidas por um 

Acordo Colectivo de Empresa 
(ACE), cujo conteúdo tem sido 
garantido pela mobilização dos 
trabalhadores.
Evocando a quebra das receitas 
com a redução da venda de via-
gens durante o ano de 2021, pe-
ríodo de confinamento – como 
se os trabalhadores, que assegu-
raram o seu serviço sem falhas, 
tivessem alguma responsabilidade 

nessa quebra –, a Administração 
do Metro de lisboa apresentou 
uma proposta para negociar, sem 
qualquer aumento de salários, 
ao mesmo tempo que mexe em 
grande parte do clausulado do 
ACE, visando a flexibilização na 
gestão dos trabalhadores, con-
dicionando o número de postos 
de trabalho (com a consequente 
precariedade e desemprego) à 
situação financeira desta empresa 
do Estado.
Ao mesmo tempo, a Adminis-

tração exige a redução do núme-
ro de representantes das organi-
zações sindicais a participar nas 
negociações. Os trabalhadores 
do Metro estão organizados em 
vários sindicatos. Quais seriam 
os excluídos?
A Direcção de um desses sindica-
tos – o Sindicato dos Trabalhado-
res de Transportes Rodoviários e 
Urbanos de Portugal (STRUP), 
membro da FECTRANS (Fe-
deração dos Trabalhadores dos 
Transportes e Comunicações, 

da CGTP) – declara que está 
disposta a negociar, mas na base 
de uma proposta que não retire 
direitos conquistados. 
É neste contexto que estes 
trabalhadores realizaram o seu 
primeiro período de greve parcial, 
que teve uma adesão praticamen-
te total deste sector da empresa, 
com a consequente paralisação da 
actividade da empresa entre as 5h 
e as 9h da manhã. Estão previstos 
outros períodos de greves do 
mesmo tipo.

Assistentes operacionais das escolas de Lisboa lutam para impedir o despedimento

São quarenta trabalhadoras não 
docentes, com vários anos de 
trabalho, imprescindíveis nas 

escolas onde estão colocados, que 
– em vez da vinculação – rece-
bem a ordem de despedimento 
da Autarquia de Lisboa.

Manifestaram -se com o sindicato 
a que estão ligadas – o Sindicato 
dos Trabalhadores em funções 
públicas e sociais do Sul e Regiões 
Autónomas – , em frente à 
Câmara Municipal de Lisboa, no 
passado dia 24 de Fevereiro. 

Tiveram o apoio solidário do 
Movimento Democrático das 
Mulheres (MDM). com as pala-
vras de ordem:
Não aos Despedimentos! 
Não ao Trabalho Precário! 
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passar para o PS, nem que os partidos de 
protesto passem para a rua”

 – Vítor Ramalho (dirigente do PS)

É este o título da 
entrevista que o MS – 
enquanto Tribuna Livre 
da Luta de Classes – se 
propõe comentar. Uma 

entrevista dada ao Público, do 
passado dia 21de Fevereiro, por 
Vítor Ramalho, amigo e asses-
sor de Mário Soares durante os 
seus mandatos presidenciais. 
Nela transparecem, claramente, 
as preocupações pela aparente 
estabilidade desta maioria abso-
luta do PS. A certo momento, 
a jornalista lembra as lições de 
uma história parecida com a 
que Portugal começa a viver, 
retomando-a a partir da maioria 
absoluta de Cavaco Silva.
À sua pergunta: “Naquela altura 
havia muitos projectos. Que efeito 
teve o factor do dinheiro no exercício 
do poder?”, Vítor Ramalho res-
pondeu sem qualquer hesitação: 
“A prova está à vista, muitas pessoas 

que na altura eram protagonistas po-
líticos tiveram processos inaceitáveis. 
Alguns enriqueceram vindos do nada, 
chegaram a liderar bancos, tornaram-
-se milionários. Não vou citar nomes, 
mas esse risco existe. O ser humano 
não é ungido do Senhor.”
Esta maioria absoluta de Antó-
nio Costa traz, agora, profunda-
mente preocupado o conselhei-
ro Vítor Ramalho, que afirmou, 
em seguida, “(…) esperar que 
o primeiro-ministro cumpra o que 
disse e dialogue com todos, incluindo 
dentro do partido. Nenhum partido 
tem o poder absoluto. Há que ouvir 
as pessoas – e essa é uma grande 
debilidade do PS. Não ouve as pes-
soas, não há um Gabinete de estudos 
como devia haver, não ouve nem os 
mais experientes nem os mais novos. 
Não pode permitir que a juventude 
enquiste (…).” 
E, na resposta à questão da 
jornalista: “Foi o que aconteceu na 

maioria absoluta de Cavaco Silva?  
No início a coabitação com Soares foi 
pacífica, mas no segundo mandato as 
relações azedaram. Porquê?”, Vítor 
Ramalho deixou subentender o 
seu temor de que a resistência a 
esta maioria possa exprimir-se e 
ter lugar no mesmo terreno da 
resistência que levou à queda da 
maioria de Cavaco Silva.
De facto, a sua resposta não 
deixa dúvidas: “(…) A conduta 
do dr. Mário Soares foi sempre 
politicamente a mesma, mas a 
sociedade mudou muito. Já em 1988, 
houve uma greve geral, da UGT e 
da CGTP Intersindical, contra a 
legislação laboral. No início dos anos 
90, começou a luta dos estudantes 
contra as propinas. O que aconteceu 
no segundo mandato – não é o dr. 
Mário Soares que o diz, é o dr. Ca-
vaco Silva na sua biografia – é que, 
depois das vacas gordas do primeiro 
mandato, ele percebeu, em 1991, que 

a situação económica se ia deteriorar 
(…).”
A prefiguração deste temor, 
misturada com os apelos à 
vigilância do Presidente da Re-
pública, assentam nitidamente 
na percepção lúcida de que os 
votos, que deram a maioria ab-
soluta ao PS, são um reflexo das 
aspirações de grande parte dos 
trabalhadores e das populações 
deste país.
Aspirações que, face à continui-
dade da política do Governo – 
nas áreas da saúde, da educação 
e da legislação laboral, entre 
outras – tenderão a traduzir-
-se através da resistência e da 
mobilização, do conjunto dos 
trabalhadores e das populações, 
com as suas organizações, no 
terreno da luta de classes.

 A Comissão de 
Redacção do MS

Carta de uma autarca

Caras e caros leitores, 
amigas e amigos,

Saúdo-vos a todos, 
agradecendo o vosso 

convite para dar o meu depoi-
mento individual sobre um tema 
de grande relevância nos desíg-
nios do futuro de todos nós.
1) Acredito que os resultados 
das legislativas de 30/01/2022, 
foram uma surpresa para todos 
os portugueses, tanto para os 
partidos como para os políticos, 
pois ficou expressa a vontade 
dos eleitores – uma vontade de 
dizer o que querem e também 
manifestaram o que não que-
rem – exercendo o seu direito 
de voto de uma forma cons-

ciente e verdadeira.
Entendo que, com estes resul-
tados, os partidos devem fazer 
uma profunda reflexão sobre 
a manifestação dos eleitores, 
refletir sobre as razões que 
levaram os eleitores nesta altura 
a dar uma maioria ao Partido 
Socialista, penalizando outras 
forças políticas também de 
esquerda. Acho que deve ser 
uma reflexão discutida e partici-
pativa entre os políticos que, ao 
longo dos anos, têm assumido 
a responsabilidade política do 
país.
2) Os políticos devem definir 
estratégias consertadas, de 
todos e para todos, em defesa 
da causa pública, democrática 

e social, assumindo o compro-
misso cívico para o qual foram 
eleitos.
É importante não defraudar a 
confiança e a esperança que os 
eleitores depositaram na força 
política mais votada!
Maior exigência, mais rigor e 
transparência, defender a coe-
são social, igualdade para todos, 

apostar na saúde, na educação, 
na sustentabilidade e promoção 
da cidadania activa, estas são 
apostas necessárias para a evo-
lução da comunidade em geral.
Este é o momento que marca o 
arranque de mais um ciclo au-
tárquico, impõe-se que olhemos 
para o passado para perspecti-
var o futuro!
Acredito que, havendo serieda-
de nas tomadas de decisão, es-
tão reunidas as condições para 
defender as populações!

Atenciosamente,
Cristina Sousa

(actual presidente da 
Junta de Freguesia da 

Marinha Grande)

Actualidade nacional e internacional
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Apelo de sindicalistas franceses 
a votar em Mélenchon
2000 sindicalistas – em 

particular da CGT, 
FO, FSU, Solidaires – 
sem comprometerem 
as funções que de-

sempenham, decidem, como 
cidadãos, votar e apelar a 
votar no candidato Jean-Luc 
Mélenchon

1. Estamos visceralmente 
apegados à existência e inde-
pendência das organizações 
sindicais nas quais militamos, 
para alguns de nós há anos, 
para defender os interesses 
materiais e morais dos traba-
lhadores e dos funcionários, os 
seus direitos, as suas conquistas 
sociais e as suas liberdades.
Independência sindical em 
relação aos partidos políticos, 
aos Estados e aos governos 
– quaisquer que sejam – e ao 
Patronato.
2. Os sindicatos foram forma-
dos, desde o início – nas mobi-
lizações – como consequência 
da necessidade de agrupamento 
e de organização, de forma 
totalmente independente, tendo 
como único critério a defesa 
incondicional das reivindicações 
e interesses do conjunto dos 
trabalhadores e das trabalha-
doras.
3. Os sindicatos construíram-
-se, assim, como um elemento 
constitutivo da democracia.
4. Há muitos anos que, sob 
a égide de governos de todas 
as cores políticas, inúmeras 
tentativas foram feitas, siste-
maticamente, para quebrar esta 
independência de classe e subs-
tituí-la por um sindicalismo de 
acompanhamento. Associação 
capital-trabalho, participação,... 
Tudo foi feito para transformar 
o sindicato numa engrenagem 

do Estado, ou mesmo num co-
-legislador, para se adequar aos 
interesses dos capitalistas e do 
Patronato. Em primeiro lugar, 
por meio do incitamento, e 
depois, muito rapidamente, pela 
via da coerção. E, finalmente, 
através de meios repressivos, 
mesmo em manifestações 
sindicais.
5. Estas tentativas culminam no 
quinquénio de Macron. Já com 
a lei El Khomri e as portarias 
de Macron contra o Código do 
Trabalho em vigor, elas são a 
marca de todas as políticas que 
ele impulsiona: as pensões de 
aposentação, a destruição da 
Segurança Social e do regime de 
protecção aos desempregados, 
o ataque às convenções e acor-
dos colectivos, aos estatutos 
profissionais e aos serviços 
públicos, a inversão da hierar-
quia das normas, o ataque aos 
organismos representativos do 
pessoal, “negociações” que não 
o são – para Macron o único 
objectivo é levar os sindicatos a 

avalizar e a assumir as decisões 
já tomadas, deixando o papel 
dos sindicatos confinado ao 
nível da empresa. E tem havido 
múltiplas tentativas para desa-
creditar, marginalizar e negar a 
própria necessidade de sindica-
tos, acompanhada pela escalada 
de medidas repressivas contra 
as manifestações sindicais, con-
tra os sindicalistas empenhados 
em expressar e apresentar as 
reivindicações, empenhados 
em desempenhar o seu papel 
de representantes sindicais, 
nas mobilizações como nas 
negociações, o que constitui um 
garante da democracia.
6. Seja qual for o sindicato a 
que pertençamos – em unidade 
ou não, dependendo das cir-
cunstâncias – cada um com as 
nossas particularidades, a nossa 
história, as nossas diferenças e 
também as nossas discordân-
cias, nunca deixámos de com-
bater esta deriva anti-operária, 
anti-social e anti-democrática.
7. Apoiados nas nossas mo-

bilizações interprofissionais e 
sectoriais, consideramos que 
as eleições presidenciais do 
próximo mês de Abril podem 
ser uma oportunidade para des-
ferir um golpe neste processo, 
expulsando Macron e as suas 
equipas, e todos aqueles que 
procuram e procurarão aplicar 
esta política nefasta.
Não somos indiferentes ao 
resultado destas eleições. Para 
derrotar Macron, nesta primeira 
volta não nos vamos abster.
8. Até agora, quer concorde-
mos ou não com todo o seu 
programa e os seus objectivos, 
Mélenchon é o único candidato 
que se afirma, abertamente, por 
uma ruptura de fundo com esta 
política, com as instituições que 
incarnam esta destruição dos 
sindicatos independentes, é o 
candidato que se nos afigura 
melhor incarnar a necessária 
defesa dos sindicatos indepen-
dentes, das liberdades e das 
conquistas sociais e democrá-
ticas.
E isto, numa altura em que 
as lutas estão vivas, em que 
a recusa de ceder se afirma 
diariamente, como o recuo con-
seguido em relação à reforma 
das pensões de aposentação 
demonstra de forma clara.
9. Para esta ruptura, para 
derrotar Macron e apanigua-
dos, votaremos em Jean-Luc 
Mélenchon, o único candidato 
capaz de incarnar esta ruptura, 
e apelamos a todos os sindica-
listas do movimento operário 
para votarem em Mélenchon.
10. Todos poderão ficar certos 
que, o que quer que resulte des-
tas eleições, iremos continuar 
o combate pela preservação de 
sindicatos independentes, pela 
democracia.

Actualidade nacional e internacional

MÉLENchON cONTRA guERRA NA ucRâNIA

Jean-Luc Mélenchon, num 
comício na Ilha da Reunião: 
«O meu pensamento vira-se 
para os Russos corajosos que se 
manifestam contra a guerra. O 
meu pensamento vira-se para os 
Ucranianos que estão debaixo 
de bombas. O meu pensamento 
vai para aqueles que defendem a 
paz.»
É exactamente esta posição 
de solidariedade entre os 
povos que coloca Mélenchon 
como alvo da ferocidade e do 
ódio de todos os partidários 
das guerras imperialistas, 
como é o caso da candidata 
do PS, Anne Hidalgo, qui ou-
sou declarar que Mélenchon 
é «um aliado e apoiante de Putin».
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A guerra do gás

Há uma velha ane-
dota que fala de 
uma inundação de 
ketchup, no túnel 
Fourvière, que atra-

vessa a cidade de Lyon.
Esta anedota foi inspirada na 
notícia de um choque frontal 
entre dois camiões, no famoso 
túnel. Um camião holandês, 
carregado com tomates baratos 
cultivados em estufas roboti-
zadas com destino ao mercado 
ibérico, e um camião espanhol, 
também carregado de tomates 
baratos, cultivados nos campos 
andaluzes por uma multidão de 
“migrantes” africanos reduzi-
dos à quase escravatura, com 
destino ao mercado holandês.
Esta história conta-nos muito 
sobre os perigos do caos 
económico causado pelo con-
fronto entre os proprietários 
dos meios de produção e de 
distribuição, perante a crise de 
superprodução inerente ao sis-
tema capitalista, cujo mecanis-
mo foi perfeitamente analisado 
por Marx, no Capital.
“O capitalismo carrega a guerra 
como a nuvem carrega a tempestade”, 
escreveu em tempos o socialista 
francês Jean Jaurès.
Aí estamos nós!
De um lado, temos o “camião” 
da NATO, o braço armado dos 
trusts energéticos dos multimi-
lionários dos EUA, que conti-
nuam a devastar o Próximo e o 
Médio Oriente com as suas in-
termináveis guerras do petróleo 
e que, agora, estão confrontados 
com a superprodução de gás de 
xisto norte-americano, o qual 
têm que vender, a todo o custo, 

num mercado já saturado.
Do outro lado, o “camião” da 
oligarquia de Putin, composto 
por algumas centenas de mul-
timilionários, da nomenklatura, 
a descendência da burocracia 
contra-revolucionária estali-
nista.
O mecanismo de formação 
desta máfia, outrora camuflada 
como “comunista”, que enri-
queceu à custa da pilhagem das 
conquistas e da imensa riqueza 
mineral extraída pelo povo 
russo, sob a barbárie do Regime 
czarista, foi perfeitamente anali-
sada por Trotsky na Revolução 
Traída.
Até agora, o resultado é que, 
perante a pressão “atlantista” 
feita à mafia russa para que 
cedesse quotas de mercado, esta 
última ripostou com a ocupação 
militar da Ucrânia.
Mais uma vez, como Jean 
Jaurès, nós declaramos: abaixo 
a guerra!
E como Karl Liebknecht, 
acrescentamos: o inimigo está 
no nosso próprio país!
(Declaração, à tribuna do Rei-
chstag – Parlamento alemão – a 
2 de Dezembro de 1914, feita 
pelo deputado socialista alemão 
para justificar a sua recusa em 
votar a favor do orçamento de 
guerra, ignorando as instruções 
do seu grupo parlamentar).

Bilhete postal, da autoria 
de Jean ALSÉD, publicado 

no semanário francês 
“Informations Ouvrières” 

– Informações operárias – 
nº 696, de 9 de Março de 

2022, do Partido Operário 

Alargamento da NATO aos 
países do Leste da Europa

O quadro mos-
tra a expansão 
da NATO aos 

países do Leste da 
Europa.
Os países a azul são 
os que constituíam a 
NATO antes da queda 
do “Muro de Berlim”; a 
laranja são os que en-
traram para a NATO 
depois da queda do 
“Muro de Berlim”. Com 
a implosão da URSS, 
em lugar de ter sido es-
tabelecido um acordo 
que garantisse a todos 
os países segurança, 
incluindo a Rússia, 
a NATO expandiu-se enor-
memente, fechando o cerco à 
Rússia. O número atribuído a 

cada país tem a ver com a data 
da sua integração na NATO 
(entre 1999 e 2020).

Declaração do Secretariado 
Internacional da 4ª Internacional

A 26 de Fevereiro, o Secre-
tariado Internacional da 
4ª Internacional publicou 

uma extensa Declaração sobre 
a guerra: “A guerra no coração 
do continente europeu”. Esta 
Declaração é apresentada como 
uma contribuição para o debate 
preparatório do 10º Congresso 
Mundial da 4ª Internacional.
Ela trata dos vários elementos 
que estão a desempenhar um 
papel nesta nova guerra que 
está a deflagrar no coração 
do Velho Continente: Putin, 
NATO, a União Europeia, a 
ONU, os EUA... e as suas res-
pectivas responsabilidades nesta 
nova barbárie que golpeia todos 
os povos. Analisa os meandros 
que desencadearam essa guerra, 
que nada tem a ver com os inte-
resses das populações russas ou 
ucranianas, as quais – como em 
todas as guerras imperialistas 
– só sofrem as suas consequên-
cias, pagando-a com as suas 

vidas e com mais miséria.
A Declaração termina recor-
dando algumas palavras do 
Manifesto contra a Guerra e a 
Exploração, adoptado a 3 de 
Janeiro de 1991, em Barcelona, 
na véspera da chamada Primeira 
Guerra do Golfo, durante a 
Conferência de fundação do 
Acordo Internacional dos Tra-
balhadores e dos Povos:
“Afirmamos a nossa confiança na 
capacidade dos trabalhadores de 
todo o mundo para se libertarem das 
cadeias da exploração e da opressão, 
na sua capacidade para construirem 
um mundo onde a colaboração har-
moniosa entre nações e trabalhadores 
substitua este mundo de barbárie que 
cresce todos os dias.
Governos, temam a revolta dos povos!
Abaixo a guerra!”

Ver texto completo em: ht-
tps://pous4.wordpress.
com/2022/03/07/a-guerra-no-co-
racao-do-continente-europeu/.


