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2 Actualidade nacional

A “co-habitação” entre Marcelo e o Governo

Enquanto o seu partido 
(o PSD) continua “à 
espera de melhores 
dias”, o Presidente da 
República aproveitou 

uma entrevista televisiva (a 9 de 
Março) para lançar umas “far-
pas” e uns “avisos” ao actual 
governo do PS.
Disse, nomeadamente, como 
“farsas”: Com o novo executivo 
de António Costa, proveniente 
das eleições de Janeiro de 2022, 
“nasceu uma maioria requentada 
e cansada”. E que, após a sua 

tomada de posse, “foi pratica-
mente um ano perdido”, com o 
Governo “a gerir o dia a dia e a 
olhar para o curto prazo e não 
para o médio e longo prazo”. 
Por exemplo, sobre o plano 
“Mais Habitação”, apresentado 
pelo Governo, o Presidente 
da República notou que só foi 
aprovado ao fim de sete anos.
E o principal dos “avisos” foi: 
Marcelo sugeriu ao Governo “a 
devolução parcial e faseada do tempo 
de serviço que foi congelado aos profes-
sores”, desde  a intervenção em 

Portugal da chamada Troika.
A explicação de Carlos Jalali, 
professor de Ciência Política 
da Universidade de Aveiro, é a 
seguinte: “O discurso do Presidente 
da República é o reflexo do contexto, 
não é porque ele tenha mudado, é 
porque nota que o contexto é dife-
rente e está a tentar ser a voz desse 
contexto e isso é que faz diferir com 
o período anterior.” Acrescentando 
que, entre 2015 e 2021, “o país 
não teve este contexto de contestação 
a este nível. Não é que a relação 
tenha mudado, o que mudou foi o 

contexto e isso também influencia [as 
relações].”
Numa palavra, o que existe de 
diferente agora é a extraordi-
nária mobilização que o sector 
dos professores está a conseguir 
realizar!
De facto, em tudo o que é es-
sencial e determinante – desde o 
apoio à guerra na Ucrânia até à 
reprivatização da TAP – há uma 
sintonia perfeita entre Presiden-
te da República e Governo…! 
Uma sintonia e “co-habitação” 
que já duram há 7 anos…

A greve dos médicos e a manifestação diante 
do Ministério da Saúde
Parte integrante da greve 

decretada para os dias 8 
e 9 de Março e, ao apelo 

da Federação Nacional dos 
Médicos e dos sindicatos que a 
integram, no dia 8, umas largas 
centenas destes profissionais de 
saúde, na sua maioria jovens, 
vindos de diferentes pontos do 
país, concentraram-se diante do 
Ministério da Saúde, em Lisboa.
Eles exigiam a satisfação das 
suas reivindicações, gritando 
palavras de ordem elucidativas 
do seu espírito e vontade de 
ganhar: “Manuel Pizarro, vem 
à janela, os teus colegas estão em 
guerra!”. 
Os cartazes empunhados pelos 
manifestantes exprimiam, com 
clareza, o conteúdo da manifes-

tação: “Defesa da contratação 
colectiva”, “Revisão e pro-
gressão nas carreiras”, “Acesso 
ao SNS para todos e não só para 
alguns” e “Salvar o SNS”, entre 
outros.
A luta pelos direitos e condi-
ções de trabalho dos profissio-

nais de saúde está intimamente 
ligada à luta pela defesa do 
SNS e, assim, o significado e a 
importância desta manifestação 
ter tido o apoio e a participação 
de Comissões de Utentes de 
várias regiões do país.
Foi na qualidade de represen-

tante da Comissão de Uten-
tes do SAP 24 h da Marinha 
Grande, que pude viajar no 
autocarro que passou em frente 
ao Hospital de Leiria para 
transportar algumas dezenas de 
jovens médicos e testemunhar 
directamente da sua vontade e 
determinação.
Foi ainda possível conhecer 
a luta dos profissionais de 
cuidados de saúde primários, 
contra a criação de uma Unida-
de de Saúde Local para Leiria, 
abrangendo vários concelhos, 
sob gestão da Administração 
do Hospital de Leiria, com as 
inevitáveis consequências para 
os profissionais de saúde e para 
as populações utentes.

Aires Rodrigues

Os receios de um defensor do Sistema capitalista
António Barreto escreve 

no Público de 18/3, 
com o título “Pode 

acabar mal”: “O Governo está 
a passar um mau bocado. Portu-
gal e os portugueses também. Era 
bom estarmos atentos. O pior pode 
acontecer. Há instituições, mas são 
frágeis. Há recursos financeiros, 
mas estão a ser distribuídos e um 

dia acabam. Há defensores das 
liberdades, mas também há descon-
fiança e afastamento. Há partidos 
políticos democráticos, mas também 
há os que o não são e ameaçam a 
democracia. Há protesto político, 
mas o descontentamento social, sem 
conotação partidária, exprime-se nas 
ruas. Os partidos estão presentes nos 
meios mais agitados, mas nas escolas, 

nos hospitais, no Serviço Nacional 
de Saúde, nos transportes públicos 
e nos supermercados é crescente a 
convergência entre esquerda e direita, 
a ponto de se poder dizer que o 
protesto social é pouco partidário. O 
regime e o sistema de governo parecem 
estar a perder talento, competência e 
capacidade A tratar das questões de 
fundo e das crises presentes.

Há um mau ambiente social evidente. 
Muito mais perigoso do que a estridên-
cia política e a berraria de candidatos 
a salvar a pátria. O que é realmente 
ameaçador é o mau ambiente, essa 
espécie de burburinho permanente, o 
descontentamento da população, as 
dificuldades em que vivem os cidadãos. 
O pior pode acontecer. Não é provável. 
Mas pode.”
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Mobilizações contra a guerra 
e a exploração
Quem pode aceitar como normal o encer-

ramento das urgências pediátricas dos 
hospitais da região de Lisboa, nomea-
damente do Hospital da Estefânia, ao 
mesmo tempo que existem cerca de 1,4 

milhões de Portugueses sem médico de família?
Que política permitiu que se chegasse até este 
ponto?
Quem pode aceitar como normal que 40% das 
verbas elencadas para a Saúde, no Orçamento do 
Estado, sejam entregues aos privados que cres-
cem por todo o lado, tal como cresce a habitação 
de luxo a que a esmagadora maioria povo não 
pode aceder?
Quem pode aceitar como normal que à mobili-
zação determinada da esmagadora maioria dos 
professores, para exigir a correcção das políti-
cas de destruição da sua vida profissional e da 
Escola Pública, levadas a cabo desde há quase 20 
anos, por Maria de Lurdes Rodrigues e ministros 
seguintes, o Governo responda com um ataque 
feroz ao direito à greve?
Qual o objectivo deste braço-de-ferro? “O 
Governo não vê que as escolas vão ficar sem 
professores diplomados, já que ninguém quer ser 
professor com uma carreira tão desvalorizada?” – 
perguntam dirigentes sindicais.
Que caminho para o Portugal de Abril quer abrir 
um Governo assente numa maioria absoluta de 
deputados do PS na Assembleia da República?
O caminho do Chega, do PSD e da Iniciativa 
Liberal? O caminho “normal” seguido pelos go-
vernos dos EUA (Democratas ou Republicanos), 
onde o ensino, a saúde e os direitos sociais são de 
primeira, segunda e terceira ordens (consoante a 
capacidade económica de cada família) enquanto 
pululam as indústrias e os negócios alimentados 
pela guerra?
É este caminho que um governo do PS quer 
abrir, quando se submete – em conjunto com 
os outros governos da Europa – às exigências 
do imperialismo norte-americano para apoiar as 
forças da NATO, de forma a manter a morte e a 
destruição na Ucrânia?
Até quando vai continuar a enganar dizendo que 
esta guerra é para defender a paz e a liberdade, 
quando nem a NATO nem Putin pretendem tal 
coisa? 
Na Ucrânia e na Rússia são as mães que choram 
os seus filhos no matadouro ou já mortos. Na 

Ucrânia são milhões de vidas e de sonhos pro-
missores de paz e de civilização destruídos!
Aqui, nos outros países europeus, são as classes 
trabalhadoras a levantar-se para defender a sua 
capacidade aquisitiva a ser comida pela infla-
ção, para tentar preservar os serviços públicos, 
minados por dentro através da destruição das 
condições de trabalho daqueles que – em número 
cada vez mais reduzido – fazem tudo o que está 
ao seu alcance para que continuem a servir as 
populações.
O crescimento das mobilizações contra as con-
sequências desta política constitui um sinal de 
esperança no futuro de paz e de desenvolvimento 
da civilização. 
É o sinal de que há condições para mudar 
positivamente a realidade negra que os senho-
res da guerra teimam em impor-nos. Condições 
concretas provadas pelos milhões de espanhóis 
que se levantam contra o desmantelamento do 
seu Sistema de saúde pública, pelos trabalhadores 
do Reino Unido, pela esmagadora maioria da 
população francesa unida com as suas Centrais 
sindicais, ou aqui, no nosso país, com mobiliza-
ções e greves para defender os serviços públicos 
– dos professores aos médicos e enfermeiros.
A greve geral da Função Pública do dia 17 de 
Março e a manifestação nacional, com todos 
os sectores (do público e do privado) no dia 
seguinte, serão um aviso importante ao Governo 
e a toda a Direita de que não será fácil derrotar a 
população trabalhadora portuguesa e obrigá-la a 
abdicar das conquistas da Revolução de Abril.
É neste contexto que militantes políticos e diri-
gentes sindicais reflectem sobre como ligar a luta 
em Portugal com aquelas que se desenvolvem 
nos outros países procurando abrir um caminho 
para todos os povos da Europa, sem guerras, sem 
sanções, sem desmantelamento das conquistas 
sociais. 
 Como afirmaram professores sindicalistas, na 
manifestação que teve lugar no passado dia 25 de 
Fevereiro, em Lisboa, com o lema «Vida Justa», 
ao apelo de militantes de bairros periféricos e 
apoiada por centenas de responsáveis sindicais 
e políticos de todos os sectores: “Temos que 
juntar tudo, começar a formar comissões a 
nível local, com sindicatos e partidos, para 
restabelecer o caminho da Revolução de 
Abril”.
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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



4 Os acontecimentos

Acesso à habitação
– uma crise sem fim à vista
Quando se fala em crise 

na habitação convém 
situar a sua origem no 
contexto de desregula-
mentação do mercado 

de capitais que temos, hoje em 
dia. Apesar de terem sido recen-
temente aumentadas pelo BCE 
(para 3,5%), os níveis das taxas 
de juro não são suficientemente 
atractivos para os grandes inves-
tidores (Bancos, Fundos, ...). Para 
quem tem centenas ou milhões 
de euros, a escolha onde investir 
irá, naturalmente, recair em 
sectores altamente especulativos 
e artificialmente inflacionados, 
como é o do imobiliário.
A ausência de uma política fiscal 
e de taxação dos imóveis que 
salvaguarde o bem comum dos 
cidadãos e da sociedade é coni-
vente com a fúria especulativa a 
que temos vindo a assistir.
Em Portugal o direito da pro-
priedade privada é quase sagado; 
o proprietário não tem, pratica-
mente, nenhuns deveres face à 
comunidade onde o seu imóvel 
está inserido. Pode mantê-lo 
devoluto anos a fio, até ao ponto 
de ele se degradar e vir a cons-
tituir um risco para os imóveis 
vizinhos, agravando o perigo de 
incêndio, de vandalismo ou de 
colapso. 
O actual problema de procura de 
habitação já dura há anos e está 
desligado de qualquer motivo de 
aumento demográfico. Ele não 
se reduz a falta de habitações, 
mas à sua falta onde elas são 
mais necessárias, em boas condi-
ções e a preços suportáveis face 
aos rendimentos dos agregados 
familiares. 
Habitações disponíveis e em 
boas condições existem, mas 
destinam-se a pessoas com ren-
dimentos elevados, uma muito 
pequena minoria da população.
Num parque habitacional enve-
lhecido, estima-se que existam 
cerca de 1,5 milhões de fogos 
com necessidades de conserva-

ção (26,3%), dos quais mais de 
200 mil em elevado estado de 
degradação e a necessitarem de 
grandes e onerosas intervenções. 
A juntar a isto existem cerca 
de 450 mil casas sobrelotadas, 
com divisões não terminadas, 
com carências de infraestruturas 
básicas, sem qualquer isolamento 
térmico ou acústico ou acessibi-
lidades. Quando tanto se fala em 
eficiência energética convém não 
esquecer que, em Portugal, cerca 
de 600 mil habitações não têm 
aquecimento.
A realidade pura e dura é que 
milhares de pessoas que procu-
ram casa não têm como pagar as 
rendas pedidas, e quem a está a 
pagar ao banco não sabe como 
conseguirá pagar as prestações 
que estão sempre a subir.
Face à pressão social que esta si-
tuação acarreta e que tem vindo a 
agudizar-se, em 2017 o Governo 
lançou um pacote legislativo de 
apoio ao arrendamento acessível, 
mas cujos resultados foram irri-
sórios: o “Programa de Arrenda-
mento Acessível” e o “Programa 
1º Direito” tiveram uma taxa de 
execução muitíssimo baixa.
O novo Plano Nacional de Habi-
tação, que aguarda aprovação no 
Parlamento, prevê alocar 2800 
milhões de euros (dos quais 2160 
do Programa de Recuperação 

e Resiliência) para aumentar a 
habitação pública existente. São 
verbas elevadas. O problema é 
que os prazos de execução im-
postos pela União Europeia são 
curtos, face a uma administração 
pública pesada e lenta, que não 
está preparada para os operacio-
nalizar à velocidade necessária.

O papel dOs MunicípiOs

Importa aqui realçar o papel que 
cabe aos Municípios, a entidade 
que melhor conhece e pode iden-
tificar as carências e dinâmicas 
do seu território e as dificuldades 
operacionais que enfrenta. 
Em cada concelho compete-lhes 
fazer o diagnóstico do patrimó-
nio habitacional existente: a quem 
pertencem os prédios devolutos, 
degradados, qual a tipologia dos 
fogos e que intervenção é neces-
sária para a sua recuperação.
Das muitas cidades e vilas por 
onde passamos, com centros 
repletos de edifícios em ruínas, se 
pode avaliar que os programas de 
reabilitação dos centros urbanos 
não foram levados a cabo, muitas 
vezes pela complexidade de 
cadastro desses edifícios. E em-
bora a tributação de IMI para os 
mesmos possa ser agravada, isso 
não se verifica, simplesmente, 
porque não são alvo de qualquer 
fiscalização.

Para que este plano ou outros, 
na área da habitação, possa ter 
sucesso, será útil reflectirmos 
sobre o seguinte.
Que importância assume, a nível 
autárquico, a área da habitação? 
À excepção dos municípios das 
Áreas Metropolitanas de Lisboa 
ou do Porto, ou de outros de 
grande dimensão, em quantos 
existe o pelouro da Habitação, 
com um Vereador próprio? O 
mais frequente é estar integrado 
na Acção Social, não assumindo 
um papel relevante na agenda do 
seu Executivo, nem dispondo 
de recursos próprios eficazes e 
suficientes.
Quanto tempo demora o licen-
ciamento de um edifício para 
habitação?
Seguramente, na maioria dos 
municípios pode demorar mais 
de um ano. Muitas vezes chega a 
demorar mais do que a execução 
da obra.
A que fica a dever-se esta moro-
sidade?
Provavelmente à escassez de 
meios técnicos e humanos 
qualificados, com a agravante da 
complexidade de interpretação da 
legislação vigente, a qual é tão la-
biríntica e sofre tantas alterações 
que é difícil cumprir com todos 
os requisitos e condicionantes.

(cont. na pg. 5)
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Quanto tempo pode demorar um 
concurso de empreitada de obras 
públicas?
Depende de muitos factores, 
começando pelo de aparecerem 
concorrentes, pois há concursos 
que podem ficar vazios e terem 
de ser relançados. Depende 
também de não existirem recla-
mações de nenhum concorrente, 
após a adjudicação.
Estas são apenas algumas refle-
xões sobre as dificuldades de 
operacionalizar o Plano Nacional 
de Habitação que, entre outras 
coisas, prevê aumentar em 35 
mil fogos a habitação pública 
existente e concede aos privados 
isenções fiscais e incentivos para 
reabilitação de edifícios para 
arrendamento acessível.
Face à pressão existente, o Go-
verno acaba de lançar o pacote 
“+ Habitação”, com propósitos 
praticamente impossíveis de 
alcançar, mais uma vez pela 
dificuldade em os operacionali-
zar, nomeadamente, pretendendo 
substituir-se aos senhorios no ar-
rendamento coercivo de imóveis 
devolutos.
Um pacote que não belisca 
em nada o “sagrado direito da 
propriedade privada”, nem a 
dinâmica especulativa de bancos 
e empresas imobiliárias.
Podem dizer que tem medi-
das positivas de subsidiação às 
famílias mais carenciadas. Mas 
o que essas famílias precisam – 
para sair do círculo viciosos dessa 
carência e lhes conferir dignidade 
e autonomia financeira – não é 
de subsídios, é de empregos com 
direitos, de salários decentes que 
lhes dêem acesso a habitações em 
condições dignas, conforme está 
escrito na nossa Constituição.
Socialmente insustentável, a 
actual crise da habitação vai ter 
efeitos demográficos pernicio-
sos, de que ninguém fala. 
A geração de jovens entre os 20 
e os 35 anos, que não consegue 
autonomizar-se financeiramente, 
devido aos baixos salários, à 
precariedade laboral e à incapa-
cidade de suportar a renda de 
uma habitação, não vai constituir 
família, não terá filhos e não 
poderá assegurar uma curva 
de natalidade saudável para o 
futuro do país.

Maria João Gomes

Dia internacional da 
Mulher trabalhadora
A propósito do dia 8 de Março, divulgamos um excerto da saudação de sindicalistas 
bancários dirigida às mulheres trabalhadoras.

No final de Agosto de 
1910, numa Confe-
rência Internacional 
das Mulheres em 
Copenhaga, Clara 

Zetkin propôs a celebração 
anual de um “Dia da Mulher 
trabalhadora”. Posteriormente, 
convencionou-se comemorá-lo, 
no dia 8 de Março.
Para nós, candidatos do NOVO 
RUMO ao Secretariado Regio-
nal de Torres Vedras, o Dia da 
Mulher trabalhadora não é um 
emblema para usar na lapela em 
dias de festa, nem um pretexto 
para afagar consciências. Para 
nós, o Dia da Mulher é um dia 
de exaltação e reconhecimento.
O contributo que as mulheres 
deram, ao longo da História, 
pela sua emancipação e pela 
emancipação do género huma-
no, é inestimável!
A “sufragista” inglesa Emme-
line Pankhurst (1858-1928), 
organizou várias acções espec-
taculares, em prol do direito de 
voto para todas as mulheres. 
Seria presa sete vezes. Não 
desistiu até conseguir a aprova-
ção do sufrágio feminino pelo 
Parlamento.
A sindicalista norte-americana 
Mary Harris Jones, conhecida 
por “Mother Jones” (1830-

1930), é (ainda hoje) uma lenda. 
Em 1902, o Procurador da 
Virgínia apelidou-a de “mulher 
mais perigosa da América”, 
devido ao sucesso da mobili-
zação (em que se empenhou) 
dos mineiros contra os proprie-
tários das minas. Em 1903, a 
exploração do trabalho infantil, 
nas minas e fábricas de seda da 
Pensilvânia, levou-a a organizar 
uma marcha de crianças traba-
lhadoras de Filadélfia até à casa 
do presidente Roosevelt, em 
Nova York.
Em Portugal, foi percorrido um 
longo e penoso caminho, até 
que as mulheres conseguissem 
direitos elementares. Antes do 
25 de Abril, as mulheres eram 
discriminadas perante a lei. O 
divórcio era proibido. Os con-
traceptivos só podiam ser adqui-
ridos com receita médica. O 
aborto era ilegal, mesmo que a 
saúde da mulher estivesse amea-
çada. A mulher não podia sair 
do país sem autorização escrita 
do marido. Só algumas podiam 
votar. A partir do 25 de Abril 
as coisas começaram a mudar. 
A mulher passou a ter o direito 
de voto. O divórcio foi autori-
zado, mas o aborto manteve-se 
ilegal até 2007. Muitas mulheres 
recebem salários inferiores, para 

trabalho igual ao dos homens. 
O princípio do “Trabalho igual, 
salário igual” ainda está por 
consagrar em muitos ACT’s.
As mulheres foram as primeiras 
a entender o que o 25 de Abril 
e a liberdade lhes proporciona-
va: organizarem-se para mudar 
a sua situação e a sociedade. As 
mulheres ocuparam a primeira 
linha na luta pela igualdade, 
contra a opressão e discrimi-
nação. Lutaram pelo fim das 
“barracas”, por creches, por 
escolas, por postos de saúde, 
pelas folgas durante a materni-
dade, pelo direito de assistência 
à família. Direitos que facilita-
vam a conciliação entre a sua 
vida familiar e profissional.
Várias deputadas constituintes 
evidenciaram-se no combate 
para que, na Constituição, ficas-
sem inscritos Direitos, Liberda-
des e Garantias dos Trabalha-
dores (Segurança no Emprego; 
Comissões de Trabalhadores; 
Liberdade Sindical; Direitos das 
associações sindicais e contrata-
ção colectiva; Direito à greve e 
proibição do lock-out). Direitos 
cujo exercício foi, entretanto, 
condicionado ou anulado por 
legislação anti-sindical e anti-la-
boral aprovada por governos de 
direita e de “esquerda”.
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O que dizem os professores
Já la vão três meses 
de mobilizações, com 
plenários, greves e 
manifestações. Neste 
movimento – marcado 
por diversos obstáculos 
– muitos professores 
refletem, procuram 
compreender a situação 
e encontrar um caminho 
que os leve a bom porto. 
O MS publica, nesta 
página, alguns diálogos 
com vários destes 
docentes.

Há cOlegas que neM 
sequer andaM cOM a casa 
às cOstas

“Há professores que estão a acumu-
lar três empregos. O seu trabalho 
como professor titular, AECs e ain-
da dão uma explicação à noite para 
assegurarem os encargos familiares, 
onde entram o crédito à habitação, 
as propinas da escola dos filhos, etc.
Os professores estão exaustos. As 
crianças estão cansadas e inquietas.
A Escola está a ficar um tormento.
Há colegas que nem sequer andam 
com a casa às costas. De facto, eles 
dormem em quartos, porque nem 
sequer têm meios para alugar uma 
casa.
Precisamos de uma mobilização 
geral, de virmos todos para a rua 
com os sindicatos.”

Susana Rosa, docente 
de Educação Especial

a escOla nãO pOde 
deixar de ser uMa fábrica 
de sOnHOs…
“A Escola não pode deixar de ser 
uma fábrica de sonhos. É nela que 
os alunos aprendem a pensar, a 
descobrir, a sonhar,…
Mas se os professores estiverem 
exaustos, afogados em tarefas que os 
impedem de ser de facto professores, 
onde fica esta escola… fábrica de 
sonhos?”

António Macedo, 
professor de Filosofia

É tOdOs juntOs que 
pOdereMOs atingir Os 
nOssOs ObjectivOs

“A luta é fundamental, os professores 
estão determinados a não desistir.
É indiscutível que o STOP abriu a 
porta que desencadeou esta determi-
nação.
Mas o STOP sozinho não chega e os 
professores a lutar sozinhos também 
não poderão vencer.
O facto de as nossas reivindicações 
serem afirmadas, a uma só voz, por 
todos dirigentes sindicais é um passo 

muito importante, tal como tem sido 
muito importante uma mesa negocial 
com todos.
Mas, nessa mesa, é fundamental uma 
negociação assertiva, com responsáveis 
sindicais experientes, conhecedores dos 
problemas, que sabem ver o alcance 
de cada proposta e negociar, propor e 
rejeitar o que tem de ser rejeitado.
Neste sentido, a FENPROF tem 
um papel imprescindível não só na 
mobilização mas também nessa 
negociação. Tal como é imprescindível 
partir com acordos prévios para as 
negociações, que até têm sido feitas 
numa mesa única. Todos juntos 
podemos conseguir ganhar. 
Não podemos excluir ou fazer guer-
rilhas entre organizações… É todos 
juntos – e não em lutas paralelas 
– que poderemos atingir os nossos 
objetivos.”

Fernanda Silva, docente 
de Educação Especial

ManifestO eM defesa 
das cOnquistas dO 25 de 
abril

“A luta dos professores já foi muito 
longe. Mas há os outros sectores da 
classe trabalhadora, os quais estão 
confrontados com problemas que são os 
mesmos… São os problemas deste país, 
que o Governo não resolve com a políti-
ca que teima em fazer, tal como o estão 
a fazer os governos dos outros países.
A Educação, o SNS, a Habitação e 
a Justiça são as funções sociais que o 
Estado deve assegurar, tal como está 
consignado na Constituição e que os 
partidos da Direita agora estão empe-
nhados em apagar, com a nova revisão 
constitucional.
Ao mesmo tempo, esses partidos 
aproveitam-se das consequências desta 
política e do descontentamento real que 
ela provoca para dizerem que isto é o 
resultado da política do socialismo que 
é preciso derrotar, preparando-se para 

ganhar as eleições e assumir tomar 
conta dos destinos do país. E nós 
sabemos que será ainda pior…
Será a mobilização conjunta, abrindo 
caminho a uma convergência de ações, 
poderá fazer aparecer uma proposta 
política que responda aos problemas 
da maioria do povo.
Podia haver a iniciativa de uma 
Carta aberta de individualidades com 
autoridade nos trabalhadores, que 
colocassem estas questões, quem sabe 
para um Manifesto político em ligação 
com a defesa das conquistas do 25 de 
Abril.” 

Paula Santos, Educadora 
de Infância

O perigO de destruiçãO 
da escOla pública

“A luta dos professores, ao longo dos 
anos tem sido sistemática, pela parte 
da Federação Nacional dos Profes-
sores (Fenprof) de que o SPGL faz 
parte. No entanto, a falta de sindi-
calização dos professores contratados, 
ao longo dos últimos 18 anos, criou 
“os uns e os outros”.
Na história da humanidade, nunca 
um movimento sem organização, sem 
objectivos e principalmente sem cons-
ciência social, teve êxito em melhorar 
a vida dos trabalhadores. Foi com o 
25 de abril de 1974, que o Povo por-
tuguês – através dos sucessivos gover-
nos provisórios – pôde alcançar, pela 
lei, todos os direitos recusados pelo 
fascismo: Liberdade para ser criança, 
Liberdade para ter pão, Liberdade 
para ter educação, Liberdade para ter 
direito à saúde, Liberdade para ter 
uma habitação, o início do caminho 
Socialista, truncado, entretanto.
Se os professores não tiverem cons-
ciência social, o que aconteceu nos 
EUA entre 1960 e 1980, com “a 
visão Summerhill” (1), destruição 
da Escola Pública norte-americana, 
o mesmo acontecerá em Portugal 
passados 40 anos.”

Paulo Silva, delegado 
sindical (SPGL)

(1) Trata-se de uma corrente “pe-
dagógica” que serviu, na perfeição, 
os interesses do Sistema capitalista 
nos EUA. Nomeadamente dando a 
cada escola e aluno a possibilidade 
“escolher” o seu próprio plano 
curricular.

Ficha de assinatura do Militante Socialista
Nome e apelido __________________________________________ NIF ___________________

Morada _________________________________________ Código Postal   ___________________

Cidade ______________________________________________ Distrito ___________________

País     ______________________________________________          

Endereço   de   e-mail  ____________________________________ Telefone___________________

Data  de  subscrição  ou  renovação ______________________ Nº inicial ________ Nº final ________

Forma de entrega   Por e-mail (pdf)       Em mão       Por carta 

Forma de pagamento                                                                                                                                            Em mão    Depósito bancário  

Depósito na conta da POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970064308823079

Em mão              6 números (6 euros)                             Por carta  6 números (10 euros)

                                                12 números (12 euros)                                                               10 números (16 euros)

Por e-mail (pdf)  10 números (8 euros)

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail) 
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa ou por E-mail: pous4@sapo.pt
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A luta dos professores:
Esclarecimento ao jornal i
Numa altura em que a luta dos professores está ao rubro em defesa das suas reivindicações, Carmelinda Pereira 
– militante socialista de longa data, fundadora e dirigente da secção portuguesa da 4ª Internacional (Política 
Operária de Unidade Socialista – POUS) – foi “associada” com André Pestana, dirigente do sindicato STOP (de 
que é fundador) e também dirigente do partido político MAS, num artigo do jornal i de 21 de Fevereiro. 
Divulgamos o “esclarecimento” que Carmelinda Pereira enviou à direcção do i, a 24 de Fevereiro, ao qual – a 
nosso conhecimento – o jornal ainda não deu qualquer divulgação.

Num artigo sobre a 
liderança da luta dos 
professores e o prota-
gonismo do dirigente 
do STOP (Sindicato 

de Todos os Profissionais da 
Educação), André Pestana, 
publicado no vosso jornal, no 
passado dia 21 de fevereiro, 
com a assinatura jornalista 
Joana Mourão Carvalho, é 
comparado o meu percurso – 
de militante socialista de longa 
data, fundadora e dirigente 
da secção portuguesa da 4ª 
Internacional (Política Operária 
de Unidade Socialista - POUS) 
– com o percurso político de 
André Pestana, como dirigente 
do STOP (de que é fundador) e 
dirigente do MAS.
Não ponho em dúvida o profis-
sionalismo da senhora jornalista 
ao elaborar este texto, apoian-
do-se em citações de comenta-
dores televisivos que procuram 
formatar a opinião de milhões 
telespectadores, como é o caso 
de Luís Marques Mendes e de 
José Miguel Júdice. Estes fala-
rão certamente como conside-
ram ser mais adequado aos seus 
objetivos, não hesitando em 
fazer comparações abusivas, ou 
mesmo falsas.
Não é pretensão da minha par-
te concorrer com tais comen-
tadores, movidos pelo objetivo 
de alimentar a linha de pensa-
mento dominante, antagónica à 
orientação política de militantes 
que jamais abandonaram a luta 
pela defesa das conquistas so-
ciais e do caminho aberto pela 
Revolução do 25 de Abril.
No entanto, a consideração 
que tenho pelos milhares de 
leitores – e, em particular, de 
professores – que procuram 

uma saída positiva para a grave 
situação em que todos nos 
encontramos, leva-me a dirigir 
à direção do vosso jornal um 
esclarecimento sobre algumas 
das afirmações abusivas em 
relação ao meu percurso como 
militante pelo Socialismo. Sobre 
o conjunto do artigo, onde são 
explicados alguns passos da luta 
dos professores, não me cabe 
polemizar nem considero que 
tal assunto seja neste momento 
relevante.
Assim, em defesa da minha 
identidade política, gostaria de 
poder esclarecer os leitores do 
jornal i que sou uma professora 
aposentada da vida ativa, mas 
nunca aposentada do combate. 
Combate levado a cabo por 
milhares de professores e de 
educadores para exigir o fim 
da precariedade; o respeito 
pela graduação profissional 
e pelo tempo de serviço, na 
lista graduada a nível nacional, 
como únicas condições na sua 
colocação em qualquer escola; 
a contagem integral do tempo 
de serviço; o fim das quotas e 
das vagas para a progressão na 

carreira; condições específicas 
para a aposentação; bem como, 
o direito a uma colocação tendo 
em conta as limitações de mi-
lhares de colegas com doenças 
incapacitantes.
São estas as reivindicações que 
unem todos os docentes, cuja sa-
tisfação exige a unidade de todos 
os sindicatos, da base ao topo, 
sem guerrilhas nem competi-
ções, inimigas da frente única de 
todas as organizações, já conse-
guida em alguns momentos, e 
que, na minha opinião, coloca na 
ordem do dia o apoio direto das 
duas Centrais sindicais. Trata-se 
da defesa de uma Escola Pública 
de qualidade e democrática, para 
todas as crianças e os jovens do 
nosso país.
Luto por estes objectivos, como 
membro do maior sindicato 
da FENPROF – o SPGL, uma 
organização que nunca desligou 
o combate pelas reivindica-
ções dos docentes da defesa 
do restabelecimento da gestão 
democrática nas escolas, nem 
da luta pela paz.
(…) Nunca – como militante 
sindical, nem como militante do 

Partido Operário de Unidade 
Socialista – defendi os métodos 
de guerrilha entre sindicatos e, 
muito menos, o apelo à cons-
trução de sindicatos alternativos 
como saída para a luta da classe 
trabalhadora. 
Bem pelo contrário, ao mesmo 
tempo que aposto na defesa da 
independência das organizações 
sindicais – face ao Estado, ao 
Patronato, aos partidos polí-
ticos ou a qualquer confissão 
religiosa – intervenho, no seio 
da minha organização sindical, 
pela construção da frente única 
de todas as outras organiza-
ções sindicais, no quadro da 
democracia.
Uma frente única que – na 
situação política e social em 
que nos encontramos – colo-
ca como questão premente a 
mobilização do conjunto das 
classes trabalhadoras, pelo au-
mento dos salários, pela defesa 
de todos os serviços públicos, 
onde a luta dos professores é 
hoje a ponta avançada.
Uma luta contra a “guerra 
social” que, para muitos mili-
tantes – incluindo os da POUS 
– é a outra face da luta contra 
a guerra a que o Governo 
português e toda a Direita se 
submetem, guerra imposta, por 
um lado, pela NATO e pelo 
imperialismo dos EUA, e, por 
outro, pelos oligarcas da Rússia. 
Um ano após o início da guerra 
militar, esta luta exprime-se de 
forma especial em todos os 
países europeus.
Neste sentido, considero um 
abuso comentadores políticos 
misturarem o meu percurso 
com o de André Pestana e do 
seu partido.

Carmelinda Pereira

Bandeirola na manifestação dos professores de 4 de Março
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Os Bancários dizem: “É preciso inverter 
a relação de forças a nosso favor!”

O Militante Socialista (MS) 
entrevistou Henrique 
Costa (HC), membro 
do Conselho Geral 
do Sindicato dos 

Bancários (SBSI / Mais) sobre a 
situação na Banca.
MS: Podes descrever-nos a 
situação que se vive no sec-
tor bancário?
HC: Os lucros dos 5 maiores 
Bancos, em 2022, dispararam 
para 2580 milhões de euros 
(mais 70% do que no ano 
anterior), ou seja, 7 milhões de 
euros por dia. E, sob os mais 
diversos pretextos (pandemia, 
guerra, inflação, …), os Bancos 
propõem aos Bancários aumen-
tos irrisórios (3%), que não co-
brem sequer metade da inflação 
oficial. Não é aceitável. 
MS: Qual é o sentimento dos 
trabalhadores bancários?
HC: Só nos últimos 5 anos, os 
Bancários perderam 22,7% do 

poder de compra. As condições 
de trabalho têm-se agravado de 
dia para dia: carga de trabalho, 
aliciamento, insegurança laboral 
— a legislação laboral não 
protege os trabalhadores — ex-
ploração acrescida (horas extra 
não remuneradas), factores que 
(a par da subida das taxas de 
juro e das comissões) estão na 
origem dos lucros faraónicos 
dos Bancos. O sentimento é de 
saturação. O descontentamento 
é generalizado. 
MS: No dia 28 e 29 deste 
mês vão ter lugar eleições no 
teu Sindicato para a Direc-
ção e para os Secretariados 
sindicais. Como é o que os 
Bancários olham para estas 
eleições ?
HC: Com um misto de apreen-
são e esperança! 
Apreensão porque muitas das 
regalias e direitos conquistados 
foram anulados. Mas convém 

dizê-lo… Os Bancos só conse-
guiram anular parte desses di-
reitos porque não encontraram 
resistência. A actual Direcção, 
ao recusar-se a mobilizar os 
Bancários — a força que pode 
fazer ceder os Bancos — co-
loca-se, ela própria, numa 
posição de fragilidade negocial 
e de sujeição face aos Bancos. 
Esta é uma causa relevante 
explicativa da perda de direitos, 
do enfraquecimento da classe 
bancária, do Sindicato e do 
SAMS (Serviço de Assistência 
Médico-Social).
Esperança porque os Bancários 
estão saturados, querem reaver 
direitos, salários e pensões, que-
rem voltar a ter uma vida digna. 
E, os Bancários sentem que, 
para reverter a actual situação, 
ajudaria muito voltar a ter um 
Sindicato que os defendesse e 
com o qual pudessem contar.
MS: Sei que és candidato por 

uma Lista (“Novo Rumo”). 
O que dizes aos teus colegas 
nos Balcões?
HC: É expectável que muitos 
candidatos se apresentem com 
um rol de promessas. A candi-
datura ao Secretariado Regional 
de Torres Vedras, em que me 
tenho empenhado, enveredou 
por um caminho que se distin-
gue dos demais. O que dizemos 
aos nossos colegas bancários, 
é o que consta do folheto de 
campanha:
- Para fazermos prevalecer 
os nossos direitos é preciso 
inverter a relação de forças 
a nosso favor (a favor dos 
Bancários);
- Só mobilizando os Bancá-
rios é possível criar a relação 
de forças que permita aos ban-
cários reconquistar os direitos 
perdidos e uma vida digna.
Esta é uma questão central que 
não pode ser escamoteada!

O 18 de Janeiro na Marinha Grande

Este ano, as comemo-
rações da revolta do 
18 de janeiro de 1934 
na Mª Grande, para 
além das tradicionais 

cerimónias oficiais realizadas 
da parte da manhã, organizadas 
pelo Sindicato Vidreiro, tiveram 
lugar também, durante o dia 
e à noite, em vários palcos da 
cidade. O almoço da Confraria 
da Sopa do Vidreiro, realizado 
anualmente nesta data, escolhi-
da em homenagem à luta dos 
operários vidreiros, para além 
dos confrades, do Presidente 
da autarquia e da Presidente 
da Junta de freguesia, acolheu 
ainda, num franco e fraternal 
convívio, um grupo de uma 
dezena de ex-exilados, da As-
sociação de Exilados Políticos 
(AEP 61/74). Esta Associação 
foi o polo articulador com o 
Agrupamento da Escola Cala-

zans Duarte – e, uma vez mais, 
houve a envolvência activa 
do seu núcleo de professores 
de História – da encenação 
da peça o 18 de Janeiro de 
1934 pelos alunos do 12º ano 
da escola. Peça da autoria do 
dramaturgo e também exilado 

Hélder Costa. 
Uma iniciativa vivida e partici-
pada pelos jovens, à qual estive-
ram associados os pais e mais 
familiares, no conhecimento e 
divulgação de uma página da 
história da luta dos trabalhado-
res vidreiros desta terra. 

A forma emotiva como a de-
sempenharam levou a um forte 
aplauso do público presente.
Na impossibilidade de estar 
presente por motivos de saúde, 
foi prestada uma homenagem 
ao autor e ao seu percurso de 
vida em prol do teatro e dos 
direitos sociais. 
Um debate sobre a revolta 
do 18 de Janeiro de 1934 na 
Marinha Grande, moderado 
por vídeo e com a participação 
de Hermínio Nunes e de José 
Zaluar, também ele ex-exilado, 
encerrou a jornada. O adianta-
do da hora e sendo véspera de 
um dia de trabalho, não permi-
tiu o alongar da conversa sobre 
um tema que, naturalmente, o 
exigiria.
O Militante Socialista retoma-
rá este tema no seu próximo 
número.
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MANIFESTO PELO “FIM À GUERRA”

O que está a ser feito no nosso país
Os militantes portu-

gueses têm procura-
do desenvolver a sua 
actividade pelo “Fim 
à guerra” em ligação 

com as acções que têm lugar 
noutros países, sobretudo no 
continente europeu. Fazem-no 
sem jamais pretenderem com-
petir ou substituir-se a associa-
ções ou forças políticas que, 
no nosso país, têm organizado 
iniciativas contra a guerra. Pelo 
contrário, procuram associar-se 
a elas sempre que se realizam.
No impulsionar deste movi-
mento participam militantes 
ligados a diferentes forças 
políticas e sindicais, ou sem 
filiação partidária nem sindical. 
A maioria é portadora de um 
passado de luta e defesa dos 
direitos e conquistas sociais que 
provêm do 25 de Abril.
Em Portugal, esta luta orga-
nizada pelo “Fim à guerra” 
desenvolveu-se desde o seu 
desencadear, tendo como 
primeira etapa uma reunião, 
realizada em Lisboa, no dia 2 
de Abril de 2022. Depois dela 
outras reuniões tiveram lugar, 
das quais saíram Resoluções 
que foram sendo publicamente 
divulgadas.
É neste processo que foi lança-
do um Manifesto internacional, 

no passado mês de Dezembro, 
com signatários de vários países 
(sobretudo do continente euro-
peu). Este Manifesto estende-
-se a 35 países e conta com a 
assinatura de 1553 subscritores 
(das quais 283 foram recolhidas 
em Portugal), segundo a cen-
tralização internacional que nos 
foi enviada por companheiros 
do Estado espanhol.

A última reunião deste movi-
mento teve lugar em Lisboa no 
passado dia 18 de Fevereiro, 
com a presença de um militante 
da Catalunha, ligado ao comba-
te contra a guerra.
Na referida reunião foi aprova-
da uma Carta aberta aos traba-
lhadores portugueses e às suas 
organizações, bem como uma 
mensagem dirigida ao Encontro 

contra a guerra (realizado em 
Berlim, a 4 de Março) e cons-
tituiu-se um Grupo de acção 
mandatado para pôr em prática 
as iniciativas acordadas.
Este Grupo definiu um plano 
de tarefas, cuja concretização 
está em marcha.
Assim, já foi realizado:
- O envio das conclusões da 
reunião e da Carta aberta à 
Confederação Geral dos Traba-
lhadores Portugueses (CGTP), 
ao Conselho Português para a 
Paz e Cooperação (CPPC), ao 
Movimento pelos Direitos do 
Povo Palestino e pela Paz no 
Médio-Oriente (MPPM), ao 
Movimento Democrático de 
Mulheres (MDM) e à União de 
Mulheres Alternativa e Respos-
ta (UMAR).
- A elaboração de uma Fo-
lha informativa, tendo como 
objectivo divulgar as acções que 
estão a ser realizadas, a nível 
nacional e internacional. Esta 
Folha informativa foi enviada 
aos 240 subscritores que indica-
ram o seu e-mail.
- A criação de um abaixo-assi-
nado do Manifesto, na Inter-
net – sob a forma de “petição 
pública” – cujo endereço é 
http://peticaopublica.com/
pview.aspx?pi=PT115643
- A distribuição da Carta aberta 
aprovada na reunião de 18 de 
Fevereiro em algumas Colectivi-
dades da Marinha Grande.
- A realização de uma banca 
diante da Cantina da Cidade 
universitária de Lisboa. 
Nesta última iniciativa a equipa 
presente, constituída por quatro 
militantes, distribuiu a Carta 
aberta, ao mesmo tempo que 
propunha a assinatura do Mani-
festo pelo “Fim à guerra”.
O resultado desta acção tradu-
ziu-se em 42 assinaturas, com a 
maior parte dos subscritores a 
deixar o seu endereço de e-mail 
para receber informação.

Actualidade nacional

dinHeirO para a educaçãO e nãO para a guerra

Uma semana após o Governo do PS ter 
decidido enviar alguns tanques Leopard-2 
para a Ucrânia – os quais precisam, pre-
viamente de ser reparados com peças a 
comprar à Alemanha – o 6º Congresso do 
SPGL (Sindicato dos Professores da Gran-
de Lisboa) adoptou uma moção contra a 
guerra, com 148 votos a favor, 18 contra e 
35 abstenções. Divulgamos aqui a referida 
moção.
“O estado de guerra está instalado na Ucrânia e não se 
antevê vontade, de nenhuma das partes em conflito, de 
querer negociar condições para a paz. Todos procuram 
dotar-se de meios para mais massacres, mais mortos,…
Esta guerra não é dos trabalhadores, tal como não é 

dos povos ucraniano e russo.
A economia portuguesa tem de orientar-se para o desen-
volvimento do país e não pode sujeitar-se ao incrementar 
das despesas militares impostas pela NATO. A 
riqueza produzida deve ser canalizada para as funções 
sociais do Estado, entre as quais a Educação.
Os professores e educadores delegados ao 6º Congresso 
do SPGL, reunidos em 9 e 10 de Fevereiro de 2023 
– honrando a luta de milhares e milhares de docentes 
portugueses na edificação de uma Escola para a Paz, a 
Cultura e a Democracia, formadora de cidadãos livres 
e intervenientes – propõem-se agir, em conjunto com 
o restante movimento sindical, em todas as acções de 
mobilização que forem no sentido da defesa e construção 
da paz.”

Banca para recolha de assinaturas no Manifesto.
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O Governo não tem mandato para apoiar Zelensky

O SPGL como sindicato 
de professores, de 
classe, aprovou uma 
posição esclarecida 
acerca da guerra que 

está a acontecer na Europa. A 
moção (ver pg 9) alerta para o 
facto de o Governo português 
não ter um mandato passado pe-
los votos dos Portugueses para: 
i) enviar dinheiro para a Ucrânia, 
cerca de 500 milhões de euros 
em ajuda, sem qualquer super-
visão; ii) enviar armamento e 
outro material militar; iii) apoiar 
um Governo resultante de um 
golpe de Estado, em 2014, que 

proibiu todos os partidos políti-
cos ao longo de 8 anos. 
O Governo português devia ser 
um adepto da PAZ e da sobera-
nia de cada povo para escolher 
a sua forma de governação, tal 
como diz o artº 7 da Constitui-
ção da República Portuguesa. 
Pelo contrário, está a seguir as 
más decisões do Conselho Eu-
ropeu e da Comissão Europeia, 
que vão pondo gasolina no fogo, 
com consequências imprevisí-
veis no escalar da guerra.
No entanto, a guerra tem sido 
boa para as multinacionais da 
energia, do agronegócio, do 

sector financeiro e do comple-
xo militar norte-americano. O 
roubo que estas têm feito aos 
povos, a coberto da legislação 
comunitária e nacional, é inad-
missível.
O governo do PS tem uma 
opção de classe: com o Or-
çamento “mais à esquerda 
de sempre”, consegue ter um 
Orçamento para a Educação 
muito baixo do que havia em 
1999. Desinvestindo na ESCO-
LA PÚBLICA e nos que nela 
trabalham. 

Paulo Silva

A economia de guerra e as suas consequências

Em 2021 atingiu-se o 
valor mais alto em des-
pesas militares alguma 
vez registado – 2200 
mil milhões de euros, 

segundo o SIPRI (Stockholm 
International Peace Research 
Institute - Instituto Internacio-
nal de Estudos de Estocolmo 
para a Paz) – premonição, para 
os mais atentos, da invasão da 
Ucrânia pelas Forças Armadas 
russas, cujos gastos militares em 
2021 representaram 4,1% do 
Produto Interno Bruto desse 
país, uma proporção, ainda se-
gundo o SIPRI, muito superior à 
média mundial e uma das cinco 
maiores despesas militares no 
mundo.
A 24 de Dezembro de 2022, os 
gastos com a ajuda militar dos 
EUA à guerra ucraniana ascen-
diam a 23 mil milhões de euros 
e a participação militar da UE a 
3,1 mil milhões de euros.
Já este ano, em Janeiro de 2023, 
os EUA juntaram mais 3,5 mil 
milhões de euros de participação 
militar e a UE disponibiliza-se 
para compartilhar material de 

guerra e prestar outros apoios 
militares ao Governo ucraniano 
no âmbito do que denomina 
“Mecanismo Europeu de Apoio 
à Paz”!
Os prejuízos por danos e 
destruições, no teatro de guerra 
ucraniano, calcula-se elevarem-
-se actualmente a valores entre 
os 550 e os 690 mil milhões de 
euros!
Se atendermos ao facto desses 
gigantescos custos em euros 
representarem mercadoria 
transacionável disponível no 

mercado em questão e em que 
uma assinalável quota-parte é 
a mercadoria força-de-traba-
lho, podemos ter uma ideia da 
dimensão do constrangimento 
e do saque a que a população 
trabalhadora está a ser sujeita na 
Europa (dos países-membros da 
União Europeia, ao Reino Uni-
do, à Ucrânia e à Rússia) e nos 
Estados Unidos da América.
Não é por acaso que – em toda 
a Europa, e não só – as popula-
ções se levantam contra a queda 
do valor dos salários causada 
pela inflação; contra a falta 
de financiamento no Ensino, 
na Saúde, na salvaguarda da 
diversidade biológica e cultural 
mundial; contra o aumento da 
precariedade laboral; contra a 
insegurança pessoal na satisfação 
de necessidades básicas (como 
a alimentação, a habitação ou os 
cuidados médicos e medicamen-
tosos).
A população trabalhadora, seja 
em Portugal ou no Reino Unido, 
em França ou na Alemanha, na 
Ucrânia ou em qualquer outro 

dos demais países europeus, será 
que ainda tem razões para ter 
dúvidas sobre a veracidade da 
repetida afirmação de Lenine: 
“Os Estados Unidos da Europa, 
sob o capitalismo, ou são impos-
síveis, ou são reaccionários”?
A classe trabalhadora portugue-
sa participa na luta dos demais 
trabalhadores em França, no 
Reino Unido, na Alemanha, 
no Peru, e onde mais a luta 
irrompe, pelo pão, pela paz, 
pela liberdade, pela emancipa-
ção operária mundial. E tudo 
fará para identificar o ludíbrio 
da propaganda burguesa e 
transformar uma calamito-
sa economia de guerra e de 
saque – como é a economia da 
burguesia – numa economia 
de labor e de fruição, capaz de 
desenvolver em si as fabulosas 
forças produtivas da humanida-
de finalmente livre da oculta-
ção, do ludíbrio e da exploração 
do homem pelo homem.

José Afonso Lourdes
Activista

Tribuna Livre
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Mobilizações de Atenas a Berlim: Fim à Guerra!

Na Grécia, a 21 de 
Fevereiro, tiveram 
lugar manifestações 
pelo fim da guerra na 
Ucrânia. Milhares de 

pessoas, em Atenas e Salónica, 
repudiaram a visita do secre-
tário de Estado (ministro dos 
Negócios Estrangeiros) dos 
EUA, Antony Bliken, ao país, 
exigindo o fim das bases milita-
res da NATO e condenando a 
participação do Governo grego 
na guerra.
Na Itália, a CGIL (Central sin-
dical) convocou concentrações 
em Roma e noutras cidades. 
Mas foi em Génova que houve 
a maior delas (com mais de 5 
mil manifestantes), por iniciati-
va do Sindicato dos Estivadores 
que é autónomo, a qual contou 
com a participação de delega-
ções de outras cidades italianas 
e de militantes franceses ade-
rentes ao manifesto internacio-
nal pelo “Fim à Guerra!”.
No Reino Unido, o movimen-
to “Stop the War!” (Parem a 
Guerra!) convocou um meeting 
em Londres que reuniu 4 mil 
pessoas. A direcção do Parti-

do Trabalhista tomou posição 
contra esse meeting, mas Jeremy 
Corbyn, de sua ala esquerda, to-
mou nele a palavra, assim como 
dirigentes sindicais dos serviços 
públicos que estão em luta, há 
meses, pelo aumento de salários. 
Também interveio um camarada 
francês em nome do Manifesto 
pelo “Fim à Guerra!”.
Em Espanha, cerca de 5 mil 
pessoas desfilaram nas ruas de 
Madrid com palavras de ordem 
como “Nem Putin, Nem NATO; 

Fim à Guerra” e “Não aos gastos 
militares, dinheiro para escolas e 
hospitais”. Houve concentrações 
também em Barcelona, Valên-
cia, Sevilha e noutras cidades.
Houve manifestações igual-
mente na Suíça, na Áustria, em 
França,…
O ponto alto do dia 25 de 
Fevereiro foi a concentração de 
Berlim (ver foto), que reuniu 
na histórica Porta de Brandem-
burgo mais de 50 mil pessoas 
em apoio ao “Manifesto pela 

Paz” lançado pela deputada 
Sahra Wagenknecht do “Die 
Linke” (A Esquerda) e Alice 
Schwarzer activista dos direitos 
da Mulher, que apela para nego-
ciações de paz com a Rússia e 
o fim do envio de armas para 
a Ucrânia, o qual teve mais de 
750 mil adesões até agora. Alice 
Schwarzer disse diante da multi-
dão: “Espero que, em breve, sejamos 
um milhão. É maravilhoso que todos 
estejam aqui para connosco defender 
a paz”.

Internacional

MensageM à cOnferência de berliM de 4 de MarçO

Caros camaradas,

A Constituição da República Portuguesa 
– que me orgulho de ter ajudado escrever 
como deputada pelo PS à Assembleia 
Constituinte – preconiza a abolição do im-
perialismo, do colonialismo e de quaisquer 
outras formas de agressão, domínio e ex-
ploração nas relações entre os povos, bem 
como o desarmamento geral, simultâneo e 
controlado, dissolução dos blocos polí-
tico-militares e o estabelecimento de um 
sistema de segurança colectiva, com vista à 
criação de uma ordem internacional capaz 
de assegurar a paz e a justiça nas relações 
entre os povos.
Passando por cima destes princípios, o go-
verno de Portugal – assente numa maioria 
absoluta de deputados eleitos pelo PS – 
embarca, com todos os partidos da Direita, 
na política de subordinação ao imperialis-
mo norte-americano e à NATO, a política 
traduzida no envio de armas e carros de 
combate para a Ucrânia, de tropas especiais 

para a Roménia, ao mesmo tempo que, 
em conjunto com todos os outros países 
membros da União Europeia, vota a favor 
das sanções à Rússia e não toma uma única 
medida contra as suas consequências na 
vida da maioria do povo português.
Não toca nos lucros fabulosos das empre-
sas de energia, dos bancos, das grandes 
superfícies.
Contra esta política de escalada brutal do au-
mento do custo de todos os bens essenciais, 
da habitação aos alimentos, há um crescendo 
generalizado de greves, de manifestações, em 
praticamente todos os setores da população 
trabalhadora, exigindo aumento dos salários 
e congelamento dos preços, defesa dos 
serviços públicos (como a Justiça, o Serviço 
Nacional de Saúde e a Escola Pública).
No caso da Escola, os professores têm 
desenvolvido com os seus sindicatos mani-
festações históricas e as greves não param 
há quase três meses.
Precisamos de ligar estas mobilizações con-
tra as consequências da política de guerra 

social, à acção pelo fim imediato da carni-
ficina na Ucrânia, onde soldados russos e 
ucranianos juntamente com o povo foram 
eleitos como mártires, numa guerra que não 
é deles nem nossa, a guerra para defender 
os interesses da oligarquia russa, chefiada 
por Putin e do grande capital internacional 
chefiado por Biden.
É o trabalho dos militantes que se batem 
pela paz, contra a guerra e a exploração, 
que vocês – militantes alemães – de forma 
tão corajosa estão a assumir.
Para vocês – reunidos na Conferência 
contra a guerra, a 4 de Março – vai uma 
saudação de reconhecimento por tão 
relevante iniciativa. Ela marca uma etapa 
crucial nas acções pela paz em todos os 
países da Europa.
Pela paz, pela cooperação solidária 
entre os povos
Nem NATO, nem Putin
Fim à política de armamento e às 
sanções

Carmelinda Pereira

50 mil maifestam em Berlim
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Nada cairá do céu sem mobilização!
Dada a nova situação 
no Brasil, após a eleição 
de Lula, e depois da 
polémica que gerou a 
recusa de convidar o 
Presidente do Brasil 
a discursar na sessão 
solene parlamentar de 
comemoração do 25 de 
Abril (com receio de 
que Lula pusesse em 
causa o envio de armas 
do Governo português 
para Zelensky?), 
considerámos importante 
publicar o Editorial 
do nº 913 do jornal da 
Corrente “O Trabalho” 
(Secção brasileira da 4ª 
Internacional) do PT.

O próximo dia 8 de 
Março – dia inter-
nacional de luta da 
mulher trabalhado-
ra – terá lugar num 

mundo marcado pela guerra na 
Ucrânia, que acaba de comple-
tar um ano e contra a qual as 
mulheres estiveram na linha de 
frente de mobilizações ocorridas 
na Europa.
No Brasil, nas ruas em 8 de 
Março, as palavras de ordem de 
legalização e direito ao aborto 
seguro, de salário igual para 
trabalho igual, creches públicas 
e outras, serão acompanhadas, 
certamente, pelo grito “Não à 
amnistia” que ecoou desde a 
posse de Lula e ganhou ainda 
maior importância após a tenta-
tiva golpista de 8 de Janeiro.
Afinal, dois meses passados, 
ainda que haja centenas de pre-
sos, os organizadores graúdos 
do assalto às sedes dos três po-
deres ainda não foram punidos, 
muitos nem sequer indiciados. 
Os golpistas continuam aí.
Enquanto Bolsonaro, a partir 
os Estados Unidos da Améri-
ca, acena aos seus partidários 
presos ou soltos, gravações 
áudio feitas pelo general Tomás 
Paiva, actual comandante do 
Exército, deixam claro o pen-
samento dos militares de alta 

patente sobre os “indesejáveis” 
Lula e PT, bem como o desejo 
de continuarem a exercer a sua 
tutela sobre a República (1) com 
consequências nefastas para o 
povo, como o genocídio dos 
Yanomami (2) e a tragédia do 
litoral paulista (3).
Soma-se a isto a reacção do 
presidente bolsonarista do Ban-
co Central à sugestão de Lula 
de baixar os juros (4). Tudo a 
demonstrar que a punição dos 
golpistas, inclusive de chefes 
militares, como preconiza 
a Resolução aprovada pelo 
Directório Nacional do PT, a 
desbolsonarização do Estado 
e a revogação das medidas 
antipopulares adoptadas desde 
o golpe contra Dilma – como 
a Reforma Laboral, da Previ-
dência (Segurança Social) e do 
Ensino secundário – não são 
“revanchismo” (como acusa os 
grandes órgãos da Comunicação 
Social) – mas uma necessidade 
para avançar na satisfação das 
demandas do povo trabalhador 
e para a reconstrução de um 
país soberano.
Avançar nesta via, no entanto, 
não pode depender da confian-
ça nas actuais instituições car-
comidas, na fábula de generais 
democratas, em juízes togados 
e muito menos na ampla – e 
frágil – coligação (governamen-
tal). Avançar nesta via só será 
possível através da mobilização 
popular.
O Governo anunciou o au-
mento do salário-mínimo para 

R$1320 (5). Não é o ideal, nem 
sequer o que reivindicavam as 
Centrais sindicais (R$1380), mas 
é um aumento real e um ponto 
de apoio para as campanhas em 
curso por aumentos salariais.
Lula também anunciou a am-
pliação da isenção do Imposto 
sobre o Rendimento para quem 
ganha até R$2640. Não é ainda 
para quem ganha até R$5000, 
como foi dito na campanha 
eleitoral, mas a medida benefi-
ciará mais de 13,7 milhões de 
trabalhadores com contrato de 
trabalho assinado.

renaciOnalizar a 
eletrObras

O Governo ainda adoptou ou-
tras medidas, como o reajusta-
mento do Salário-base dos pro-
fessores em 15%, que deve ser 
exigido aos Prefeitos e Gover-
nadores dos Estados federais, 
o reajustamento das bolsas de 
pós-graduação em 40% e está 
em negociação com os funcio-
nários federais propondo um 
reajustamento acima da inflação 
(embora abaixo das perdas de 
poder de compra acumuladas).
São medidas promissoras, que 
devem ser reforçadas e am-
pliadas através da mobilização 
popular. É assim com a luta pela 
reversão da privatização do Me-
tro de Belo Horizonte, pedida 
a Lula pelos seus trabalhadores 
que estão em greve há vários 
dias, e principalmente, a luta 
para renacionalização da Ele-
trobras, que é objecto de uma 

campanha nacional dos seus 
trabalhadores e que respeita à 
soberania nacional, com mani-
festação em Brasília no próximo 
dia 15 de Março.
Nada cairá do céu sem a luta 
dos trabalhadores e dos sectores 
populares pelas suas reivindica-
ções. Ajudar a essa mobilização 
é a pauta das reuniões de base 
do Diálogo e Acção Petista (6) 
que se realizam em todo o país 
neste mês de Março. Juntem-se 
a nós!

(1) Tutela garantida pelo artigo 142 
da actual Constituição brasileira. 
 

(2) Os índios Yanomamis são per-
seguidos e expulsos das suas terras 
pelos garimpeiros ilegais cujos de-
litos foram facilitados pela inacção 
de Bolsonaro em protegê-los. 
 

(3) Referência às inundações mor-
tíferas em São Sebastião, cidade 
costeira do Estado de São Paulo, a 
21 de Fevereiro. 
 

(4) As taxas de juro no Brasil (8 
%) são as mais altas do mundo e 
fazem aumentar muito a sua dívida 
pública, enriquecendo os banquei-
ros e especuladores. 
 

(5) Um real brasileiro vale actual-
mente 0,18 euros. O salário míni-
mo representa, portanto, 238,78 
euros. O montante reclamado pelas 
Centrais era de 249,61 euros 
. 
(6) O “Diálogo e Acção Petista” 
(DAP) é um movimento de base 
do Partido dos Trabalhadores (PT) 
do Brasil, que combate para que 
o PT retome o caminho das suas 
origens. Os militantes da Corrente 
“O Trabalho” do PT participam 
no DAP.

Actualidade internacional


