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“Os ventos de Abril continuarão a soprar”

Quatro depoimentos sobre o 25 de Abril
de deputados à Assembleia Constituinte de 1975

Aprender com a nossa História

A revolução proletária, iniciada em Portugal no 25 de Abril de 1974, foi de uma
profundidade imensa. A classe trabalhadora e as populações, juntamente com os soldados,
organizaram-se por todo o país, com as suas comissões de trabalhadores, de moradores,
de soldados – desmantelando, quase na totalidade, o aparelho de Estado burguês, que se
confundia com o aparelho de Estado salazarista.
O que faltou para que ela tivesse saído vitoriosa?

Por que não puderam estas comissões de base – que começaram mesmo a coordenar-se –
centralizar-se e formar um poder central?
Quem o impediu?

O que esperavam o milhão de portugueses que encheram o estádio Primeiro de Maio em
Lisboa – no primeiro 1º de Maio em liberdade, após 48 anos de ditadura – ao aplaudirem
Mário Soares e Álvaro Cunhal, enquadrados por soldados que os abraçavam?

Seria a sua entrega do poder e a sua subordinação à “Junta de Salvação Nacional”, cujos
principais generais eram Spínola e Costa Gomes? O primeiro que posteriormente chefiou
duas tentativas de golpe de Estado (do 28 de Setembro de 1974 e do 11 de Março de 1975)
e o segundo que foi uma peça-chave do 25 de Novembro de 1975?

Por que se opunha a Direcção do PCP – naquela altura o único partido com uma
implantação em todo o movimento operário, com um enorme prestígio pelo combate dos
seus militantes, perseguidos, torturados e mortos pela Polícia politica (a PIDE) – à
formação de comissões de trabalhadores democraticamente eleitas, a partir de cada sector
ou serviço de uma empresa, pública ou privada?
Por que dizia que as greves dos trabalhadores – para impor aumentos dos seus salários
miseráveis e sanear as administrações (como nos CTT) – eram organizadas por agentes da
CIA?
Por que escolheu a Direcção do PS a subordinação ao imperialismo – através do FMI, da
CEE e, depois da União Europeia (assente no Tratado de Maastricht, incompatível com as
conquistas de Abril)?
Por que permitiram essa actuação da Direcção do PS as outras forças políticas que se
reclamavam do 25 de Abril, criticando-a mas acompanhando todas as medidas que foram
sendo postas em prática, quando a resistência e as mobilizações dos trabalhadores e das
populações as podia e pode derrotar?

Dos principais acontecimentos que marcaram o início desta revolução proletária e do que
se tem passado desde essa data até à actualidade, a conclusão que podemos tirar, só
comprova a premissa central do programa da IVª Internacional:
“A crise histórica da Humanidade reduz-se à crise da Direcção revolucionária”.

É este o problema central que condiciona a vida da esmagadora maioria do povo
português, e que permite a manutenção do governo de PSD/CDS e da política da Troika,
como condiciona o movimento da classe operária em todos os países do mundo.

Agir para ajudar a resolver este problema é a tarefa central de todos quantos querem pôr
fim à exploração e à opressão.
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stando exilado em
França desde 1966,
por ter participado
nas lutas estudantis
de1962 e 1964 e nas batalhas
clandestinas pela libertação
dos presos políticos,
regressei de imediato no final
de Abril de 74. Pude assim
assistir e participar no
movimento das populações
que se concentravam diante
das Câmaras Municipais
exigindo o saneamento dos
seus dirigentes e
substituindo-os, de imediato,
por elementos das mesmas
populações.
Nas grandes empresas das
cinturas industriais de Lisboa
e Setúbal, os trabalhadores
reúnem-se em Assembleias
de trabalhadores, para sanear
as Administrações, todas elas
comprometidas com o
regime da ditadura. E, ao
mesmo tempo, elegem
Comissões de Trabalhadores
(CTs) para garantir o normal
funcionamento das mesmas
empresas. Este processo
estende-se às diferentes
regiões e aos diferentes
sectores de atividade do país.

Na Banca, por exemplo, as
CTs – para além de
constituírem um elemento
central no processo de
nacionalização do sector –
foram ainda um elementochave, em ligação com a
Comissão de Trabalhadores
da TAP, para impedir a fuga
organizada de capitais para o
Brasil, onde procuraram asilo
dirigentes políticos e
responsáveis dos grupos
financeiros ligados ao
anterior regime.

Neste período, procurei com
outros militantes do Partido
Socialista – agrupados
sobretudo na Comissão de
Trabalho – construir e
implantar o Partido Socialista
nas empresas. Isto
significava a inserção no
movimento real da classe
trabalhadora, apoiando as
suas reivindicações e
ajudando a organizar as CTs,
a redigir os seus estatutos,
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40 anos após o
25 de Abril de 1974
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definindo as suas atribuições
face às Administrações e
consignando o princípio da
representatividade das
diferentes tendências
políticas existentes entre os
trabalhadores, contrariamente
ao monolitismo que
imperava na Intersindical,
que mais tarde foi designada
CGTP. Responsável para a
Zona centro do país, pude
colaborar na elaboração dos
estatutos das CTs de
empresas como a CELBI, na
região da Figueira da Foz, e
da vidreira Santos Barosa, na
Marinha Grande, entre
outras.

Uma Assembleia
Constituinte Soberana

Ao mesmo tempo, era
necessário apresentar uma
perspetiva política que
respondesse às aspirações
das massas populares em
movimento, nas cidades e
nos campos, para transformar
a sociedade portuguesa e
inscrever numa Constituição
todos os direitos políticos,
sindicais e sociais
inexistentes no regime
ditatorial deposto com o 25
de Abril. Esta perspetiva
materializava-se na proposta
de uma Assembleia
Constituinte Soberana,
constituída por todos os
partidos existentes, cuja
eleição teria lugar, um ano
depois, a 25 de Abril de
1975. Ela respondia também
às forças políticas que
pretendiam manter a
subordinação do movimento
dos trabalhadores às
estruturas militares,

Aires Rodrigues – Deputado pelo PS à Assembleia Constituinte, deputado à Assembleia da
República (1976-79), um dos fundadores e actualmente dirigente do POUS.
batizando-as de “esquerda”
para o efeito, como por
exemplo o Conselho da
Revolução

O Partido Socialista foi pois
o partido mais votado nestas
eleições, tendo ganho em
vários bastiões operários
(como na Marinha Grande).
Eleito deputado à Assembleia
Constituinte pelo distrito de
Leiria, considero que o
trabalho no Grupo
parlamentar do PS, para
redigir o projeto de
Constituição, foi de uma
grande importância.

Integrando as propostas de
militantes organizados na
Comissão de Trabalho e na
Comissão de Agricultura,
mais ligadas à atividade com
as massas populares, foi
possível preparar um projeto
detalhado onde estavam
consignados os direitos,
liberdades e garantias. As
discussões, artigo a artigo e
alínea por alínea, permitiram
inscrever no Texto
Constitucional as Comissões
de Trabalhadores, os seus
direitos, as suas atribuições e
o seu modo de eleição. Tal
como em matéria sindical, o
direito à livre criação de
sindicatos, o direito à greve
sem condicionantes e à livre
contratação coletiva. Do
mesmo modo, o direito à
saúde e ao ensino gratuitos e
à segurança social, universal
e solidária.

No fundo, era a
generalização e a codificação
daquilo que os trabalhadores
tinham começado a realizar

no seu movimento prático,
nos dias subsequentes ao
levantamento militar de Abril
de 74, nas empresas e nos
campos, nas cidades e vilas,
de norte a sul do país. Em
seguida, era a batalha no
hemiciclo para as fazer
aprovar, tendo de afrontar as
forças de direita e algumas
“armadilhas” que os grupos
parlamentares do PCP e do
MDP por vezes montavam.

As conquistas inscritas na
Constituição constituem no
entanto hoje, apesar das
sucessivas revisões
constitucionais, não só uma
referência na luta que os
trabalhadores travam no diaa-dia em defesa dos postos
de trabalho, em defesa da
escola pública, do serviço
nacional de saúde, da
segurança social universal e
gratuita, como verdadeiros
pontos de apoio contra as
medidas impostas pela
Troika e que este Governo
procura aplicar servilmente.
São exemplo disto, entre
outros, o papel que
desempenharam as CTS da
TAP e da RTP, na
mobilização dos
trabalhadores e da população
contra a privatização das
respectivas empresas,
obrigando o Governo a
recuar.

Reatar com o 25 de Abri
de 74
Ruptura com a União
Europeia

Hoje, cada vez mais, nas
lutas que os trabalhadores e

as populações travam contra
os planos deste Governo
submetido à União Europeia
se ouve a expressão: “É
preciso retomar Abril”,
procurando reatar com o
processo que representou, há
40 anos, o início da
revolução em Portugal, como
um primeiro passo da
revolução na Europa.

Um Governo fiel executante
da política da União
Europeia, cujas
manifestações e greves de
milhões de pessoas contra os
seus planos exprimem o ódio
profundo das populações,
tornando-o completamente
ilegítimo, não pode continuar
nem mais um dia no poder.

É da total responsabilidade
das Direções das
organizações sindicais e
políticas, que se reclamam da
classe trabalhadora, organizar
a mobilização unida para pôr
termo a este Governo e aos
seus planos de destruição do
país, para abrir o caminho a
um Governo que reate com o
25 de Abril.

Esta responsabilidade
implica, ainda, romper com
as instituições da União
Europeia e estabelecer a
unidade com os movimentos
de resistência dos povos da
Europa, face aos planos da
mesma natureza, na via de
uma cooperação entre os
povos e de uma União livre
de nações soberanas da
Europa.
n
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ara mim foi como se
tivesse estado fechada
num quarto escuro e
se abrisse uma janela

de luz.
Nesse dia andei pelas ruas e
abracei toda a gente, com
uma alegria imensa e
gritava: “Agora vamos ser
felizes!”

Uma mulher de idade disseme: “Oh menina, é melhor
esperar pelo que poderá vir
a seguir…”

No dia 27 reflecti sobre
aquele comentário e comecei
a questionar-me sobre a
janela de luz que se tinha
aberto.
Esta pergunta bateu mais
forte muito mais tarde,
quando era deputada na
Assembleia Constituinte.

Agora penso que vejo com
grande clareza a contradição
que me fazia questionar: era
a contradição entre a luta
concreta do povo – em que
todos nos uníamos para
responder aos problemas
concretos – e aqueles que
faziam a divisão ou queriam
impedir que a revolução que
o povo estava a fazer
avançasse.

Nessa altura, era uma
funcionária de uma empresa
onde impulsionei, a partir de
assembleias democráticas, a
formação de uma comissão
de trabalhadores; uma
comissão de delegados
eleitos, mandatada para pôr
em prática as decisões

O que se passou no dia
25 de Abril de 1974…

Teresa de Matos - Militante do PS, deputada pelo PS à Assembleia Constituinte.
tomadas pelos trabalhadores.
Eu própria fiz um jornal.

O que fizemos nessa
empresa foi uma verdadeira
democracia participativa,
uma democracia que os
trabalhadores e as
populações puseram em
prática por todo o país, e que
procurava um intercâmbio
entre os trabalhadores e, ao
mesmo tempo, a ligação com
o poder representativo.

E foi no Parlamento onde
esse poder central tinha de
ser exercido – e onde eu me
encontrava com os meus
camaradas socialistas – que
senti a grande contradição
entre o que se fazia nos
locais de trabalho e nas ruas
e o que se fazia ali entre os
partidos.

Foi na Assembleia
Constituinte que senti,
muitas vezes, a falta de
solidariedade entre os
deputados que tinham sido
eleitos pelo povo.

Não havia solidariedade
interpartidária. Mas, dentro
do PS, conseguíamos fazer
valer os conceitos solidários.

Isso acabou. Hoje o PS é um
conjunto de círculos ou
comunidades de interesses
que dividem o poder entre si.

Na Constituinte nada foi
assim. De certa maneira,
pode dizer-se que
inventámos a Constituição.
Houve uma altura em que
passei horas e horas a fio,

com o Aquilino Ribeiro
Machado, para escrever a
parte da Constituição que
respeitava às Autarquias
Locais.

Não conhecíamos nenhum
livro que nos pudesse ajudar.
O nosso livro era a realidade
do nosso país, aquilo que os
trabalhadores e o povo
estavam a fazer na prática.
Nós escrevíamos isso e
procurámos dar-lhe uma
forma jurídica e
constitucional.

Se não tivessem sido esses
deputados constituintes do
PS, a Constituição nunca
tinha saído o texto
programático que ainda
temos. Aquilo que
escrevíamos – e com o qual
se punham de acordo os
outros deputados do PS – era
apresentado nas Comissões
aos deputados dos outros
partidos, como propostas do
PS. Geralmente, as nossas
propostas eram aceites.

A entrada na União
Europeia, então chamada
CEE, aparecia aos incautos
como o melhor que podia
acontecer, no sentido do
progresso dos povos que
fizessem parte dessa união.

Nessa altura, nós –
socialistas – defendíamos
uma Europa dos
Trabalhadores e da
Democracia.

E, afinal, a “Europa” que se
nos foi imposta foi a Europa
da alta finança, da destruição

dos direitos dos
trabalhadores e dos povos.

Na realidade, não existe
nenhuma União Europeia. O
que existe são instituições
artificiais, construídas para
impedir a construção de uma
verdadeira União.

A União dos povos não se
faz por decreto. A União
constrói-se a partir do
intercâmbio entre os povos,
respeitando a soberania e a
identidade de cada um.

Com as políticas impostas
por esta falsa União, o
Governo baixa a esperança de
vida dos mais velhos, muitos
dos quais nem sequer podem
comprar os medicamentos
que lhe são prescritos, como
já assisti na farmácia. Os
mais novos, por sua vez –
sem empregos ou com
trabalhos precários e de
salários muito baixos – não
podem constituir uma
família. Assim, os filhos dos
portugueses vão nascer fora
de Portugal. Com esta falsa
união – imposta pela ditadura
dos mais ricos da Europa
sobre os pobres – o nosso
país está a extinguir-se.
Não nos resta outro caminho
senão retomar a experiência
iniciada com o 25 de Abril.
Romper com a falsa União
Europeia, e começar a
construir uma União Livre
de Povos e Nações
Soberanas, sobre a base do
intercâmbio entre todos. n
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“O 25 de Abril marcou”

F

Álvaro Neto Órfão – Militante do PS, Deputado pelo PS à Assembleia Constituinte,
presidente da Câmara municipal da Marinha Grande (de 1993 a 2005), um dos fundadores
do Movimento pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT).
alar do 25 de Abril e
do que mais me
marcou nesse dia,
40 anos depois, é

difícil.
Difícil, porque tenho de
atravessar, recuando no
tempo, um campo de
ruínas, após a “guerra dos
sentimentos”, na qual
quase tudo o que foi
positivo se encontra agora
destroçado!…
É difícil recuar, sem
tropeçar nos cadáveres dos
nossos sonhos e das nossas
ilusões, que se amontoam,
entre frustrações e
enganos!…
Lembro-me, no entanto,
que nas primeiras horas da
manhã daquela quintafeira, após alguma
desconfiança – o 16 de
Março estava ainda bem
vivo na memória – foi a
alegria que me invadiu,
antevendo já a liberdade,
que aliás se sentiu
imediatamente nas
conversas com os colegas
de trabalho e que parecia
ser sentimento comum.
Agarrados a uma telefonia,
ouvimos com alvoroço os
comunicados do MFA, e
ainda hoje me lembro dos
arrepios que me
provocavam os primeiros
acordes da marcha militar
que os antecediam.
Aliás, era a liberdade que
sentiam todos os que se
juntaram na Praça
Stephens, no dia seguinte,
com vivas à liberdade e ao
MFA. Erámos mais de sete
mil! Era finalmente a

libertação da palavra e do
gesto! O contraste, com o
que se tinha passado
naquele mesmo lugar no
dia 28 de Outubro do ano
anterior, era enorme. Nesse
dia tínhamos sido varridos
daquela praça, os que se
manifestavam contra as
eleições de Caetano, pela
polícia de choque com os
seus cães e bastões!
A espontaneidade da
manifestação foi patente,
mas no fim tinha um
sentimento que devia fazer
qualquer coisa pelo
pluralismo! Os discursos
da varanda da Câmara, a
isso me induziram. O vento
só havia soprado dum lado
– de leste!
Nos dias seguintes, eu e
alguns companheiros,
iniciámos os contactos
necessários e rapidamente
pudemos pôr de pé a
Secção do PS da Marinha
Grande e participámos na
fundação da Federação do
PS de Leiria.
Depois, veio rapidamente o
26 de Julho e tivemos, na
Marinha Grande, Mário
Soares, Maria Barroso,
Lopes Cardoso, num dos
primeiros grandes comícios
de província, a que eu por
felicidade presidi, por
escolha dos meus
camaradas!
Chegariam rápidas, as
eleições de Abril de 1975,
e aí fui eleito para a
Constituinte!
Aconteceram depois muitas
alegrias, decepções, sonhos
que se realizaram e outros

que se transformaram em
pesadelos, e hoje, em 2014,
enfrentamos o autismo, a
arrogância e o desprezo dos
actuais Governantes.
Muitas situações, que o 25
de Abril era suposto ter
alterado em benefício do
povo, agravaram-se. Ao
lema da revolução que
ficou conhecido pelos três
D’s, faltou juntar outra
letra que era o “R” das
reformas, porque algumas
estão ainda por fazer.
Hoje,depois do País ter
sido classificado como
LIXO, é o actual Governo
que trata o povo como lixo
e, pior, quer tratar a
Constituição da mesma
maneira…
Senão vejamos:
- A proliferação, por todo o
País, de estabelecimentos
privados de saúde, ligados
a grandes grupos
financeiros, tem posto em
causa a qualidade e
viabilidade do sistema
público (SNS), porque
muito do dinheiro que
deveria ser canalizado para
este vai parar às
subvenções aos privados.
- Exactamente, a mesma
situação se verifica no
ensino! Ao lado dos
estabelecimentos públicos
constroem-se dezenas de
colégios privados, vendose à vista desarmada, por
um lado, o enriquecimento
ilegítimo dos donos, com o
dinheiro das subvenções
pagas pelo Estado e, por
outro, o definhar do
sistema público de ensino,

numa tentativa de repôr a
situação do 24 de Abril: em
Portugal estudava quem
tinha posses!
- Um sector que passou à
margem do 25 de Abril, foi
o da Justiça. Hoje estamos
a pagar por isso. Há juízes
que se entretêm a deixar
prescrever dezenas de
processos, envolvendo
crimes financeiros graves.
Ai do empregado de
supermercado que roube
um iogurte!...
Outros mantêm-se à
margem da austeridade,
com previlégios
incompreensíveis e
inconstitucionais. Estão
nesta situação, indiferentes
ao mundo que os rodeia, os
juízes do Tribunal
Constitucional e os 230
deputados! Com as regalias
de que não abdicam,
constituem uma afronta a
todos os portugueses.
A continuar sob o poder
dos SACANAS (1), os
portugueses têm razão para
desejar uma verdadeira
revolução!
Pelo caminho que as coisas
estão levando, não me
espantaria que um dia o 25
de Abril fosse comemorado
com um grande e solene
REQUIEM, pois então
quereria dizer que ele
estaria morto e enterrado!
Espero e desejo de todo o
coração que isso nunca
aconteça.
n

(1) SACANA: “Que ou quem
ludibria ou aufere vantagens que
caberiam a outros.” (Dicionário
HOUAISS da Língua Portuguesa).
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Sim a revolução iniciada a
25 de Abril de 1974
permanece viva, não só na
consciência de milhões de
homens e mulheres, mas na
vida prática do nosso país.
Permanece viva na liberdade
de escrever este texto, na
liberdade de nos
manifestarmos, na Escola
Pública, no Serviço Nacional
de Saúde, nos sindicatos, nas
comissões de trabalhadores,
nos contractos colectivos de
trabalho. Como não
permanecer viva a
representação que
guardamos em nós dos
soldados abraçados às
pessoas da rua, como não
permanecer viva a saída dos
presos políticos das cadeias?
Quando falamos do que
marca a consciência dos
milhões de homens e
mulheres que participaram
na revolução do 25 de Abril,
falamos das assembleias nas
empresas, nas escolas, nos

Carmelinda Pereira - Deputada pelo PS à Assembleia Constituinte, deputada à
Assembleia da República (1976-79), um das fundadoras e actualmente dirigente do POUS.
hospitais e em todos os
outros serviços públicos, nos
bairros e em muitas aldeias,
nos quartéis, para discutir os
problemas, encontrar
respostas, aprovar resoluções
e cadernos reivindicativos, e
eleger comissões de
delegados para os levar à
prática.

Falamos das comissões de
trabalhadores, de moradores,
de soldados, eleitas num
clima indiscritível de
esperança e de confiança no
futuro.

Naqueles dias, tudo parecia
possível de realizar: acabar
com a guerra colonial de
imediato, sanear os
presidentes das Juntas de
Freguesia e os presidentes
das Câmaras Municipais
ligados ao antigo regime, e
substitui-los por comissões
directivas provisórias, até ser
feita uma eleição
democrática.

Era possível controlar a
situação em muitas empresas
à beira da falência, salvá-las
através da intervenção da
Banca, e outras nacionalizálas, como foi o caso dos
próprios bancos.
No mesmo movimento,
milhões de trabalhadores
encheram os partidos
políticos tradicionais: o PCP,
que existia na
clandestinidade, e o PS que,
naquela altura, não era mais
do que um grupo de
militantes regressados do
exílio.
Carregaram estes partidos

políticos de todas as suas
aspirações e também de
ilusões. Esperavam que eles
assumissem o poder para
mudar o nosso país. Levaram
à letra as palavras de Mário
Soares: “Somos pelas
liberdades e pelo socialismo.
Queremos arrancar este país
do subdesenvolvimento, da
subserviência e da
incultura.”

Foi nessa base que o PS se
transformou no maior
partido português, com uma
enorme representação de
deputados na Assembleia
Constituinte, formando uma
maioria esmagadora, em
conjunto com os deputados
do PCP

Tenho orgulho em dizer que
fiz parte desses deputados
socialistas que souberam
transformar em propostas as
conquistas que estavam a ser
realizadas pelo povo
trabalhador, a partir da sua
organização democrática de
base.

Foram estas propostas –
acordadas depois com as
propostas dos deputados do
PCP – que se transformaram
em artigos que também o
PSD aprovou, resultando no
Texto Constitucional de que
nos orgulhamos.

O PS e o PCP tornaram-se
nos maiores partidos da
classe trabalhadora, nos
quais milhões de
trabalhadores, de jovens e de
cidadãos depositaram a sua
profunda aspiração a formar
um Governo que

respondesse ao que estavam
a realizar por toda a parte
com o seu movimento
prático.
Um e outro traíram esta
profunda aspiração.

Muitos são os factos que
comprovam esta afirmação.
Recordo como os
trabalhadores da Lisnave –
nessa altura talvez o maior
bastião da classe operária
portuguesa, com milhares de
trabalhadores – decidiram,
em Assembleia geral, contra
a orientação da Direcção do
PCP, vir em manifestação a
Lisboa para impor o
saneamento da
Administração. Eles
concretizaram a sua decisão
abrindo a barreira dos
fuzileiros navais que, de
seguida, se manifestaram em
conjunto com eles.

Ou o momento, não menos
crucial, aquando da
manifestação de dezenas de
milhar de operários da
construção civil, a 12 de
Novembro de 1975, em
frente da Assembleia
Constituinte, exigindo o
aumento dos seus salários.
Perante a impotência total do
que restava do aparelho
militar, a Direcção do PCP
convenceu estes
trabalhadores a deixarem o
centro do poder onde estava
uma maioria de deputados
do PCP e do PS, em vez de
propor a formação de um
Governo destes partidos,
para satisfazer as legitimas
reivindicações dos

t
t

F

oi há quarenta anos,
mas parece que
aconteceu ontem!
Para mim, como
certamente para muitos da
minha geração, foi como se
fosse ontem, tal foi a
intensidade com que marcou
as nossas vidas!
Não se trata de um
saudosismo. Trata-se de uma
viragem radical na forma de
viver e de estar, e que hoje –
mesmo com tanta destruição
– continua viva, por mais
que digam que a revolução
está morta.

O que foi o 25 de Abril?
Como está o 25 de Abril
40 anos depois?

t
t
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trabalhadores, desviando a
manifestação para diante da
Presidência da República,
ocupada por um general que
ninguém tinha eleito.

Passadas duas semanas, foi o
golpe de Estado do 25 de
Novembro.

Se esta foi a linha de
orientação da Direcção do
PCP, não é menos grave a
acção da Direcção do PS. É
esta que faz entrar Portugal
na então CEE, aceitando
para isso a subordinação ao
FMI, que exigiu, de
imediato, um Orçamento do
Estado cujo conteúdo era o
inverso de tudo o que tinha
sido iniciado com a
Revolução, começando aí a
contra-revolução legislativa,
de que é um marco central a
Lei Barreto, contra a
Reforma Agrária.

Foi este Orçamento que
valeu a minha expulsão do
PS, em conjunto com a do
deputado Aires Rodrigues,
por termos votado contra.
Foi também esta orientação
do aparelho do PS que levou
à expulsão de outros
militantes, destacados
dirigentes do sector do
trabalho e da Juventude
Socialista.
Depois foi o desenrolar,
governo após governo, da
ofensiva que nos levou à
situação em que nos
encontramos.

Mas as conquistas da
Revolução não podiam ser
apagadas de uma penada.
Foram sendo golpeadas,
incluindo a própria
Constituição, onde as suas
principais conquistas ficaram
consignadas.
As forças que representam o
sistema capitalista nunca
aceitaram essa Constituição,
chamando-lhe “um texto
programático”. De facto,
muito do que nela ainda está
contido pode ser um
programa para construir a
sociedade de matriz
socialista.
É por isso que, apesar de já
ter sofrido sete revisões –

visando sempre adaptar a
legislação portuguesa às
directivas da União
Europeia, assentes em
tratados cuja essência vêm
desde o Tratado de
Maastricht, onde está
estipulado o sacrossanto
princípio de que “a
concorrência é livre e nada
a pode obstaculizar” –
muitos dos seus artigos são
um obstáculo político à
ofensiva capitalista.

É sobre este princípio que
está edificada toda a
arquitectura das instituições
da União Europeia, e na base
do qual o Tribunal Europeu
de Justiça (TEJ)
fundamentou a intimação
que fez ao Estado português
– no tempo de Guterres – de
privatizar todo o capital dos
bancos e empresas
estratégicas, pois no tempo
de Cavaco a Assembleia da
República tinha alterado o
artigo da Constituição que
afirmava: “As
nacionalizações são
conquistas irreversíveis das
classes trabalhadoras”,
substituindo-o por um artigo
que permitia a privatização
de 49% das mesmas.

A maioria PS da Assembleia
da República cumpriu a
exigência do TEJ, mas
deixou ficar ainda algumas
acções de valor estratégico
(as goldenshare) na
TELECOM, na GALP e na
EDP. Decisão que o capital
financeiro e a Comissão
Europeia nunca aceitaram; e,
de novo, o TEJ lhes deu
razão, voltando a intimar o
Estado português. É neste
contexto – de subordinação
política e económica total à
União Europeia – que o
Memorando da Troika,
assinado pelo PS, PSD e
CDS, retoma a exigência do
cumprimento imediato desta
intimação, ao lado da
concretização da
privatização de outras
empresas e sectores
apetecíveis ao grande
capital.

Os resultados desta política –

ainda mais brutalmente
aplicada no quadro da Troika
e com um governo que quer
aproveitar a oportunidade
para acabar com a
Constituição de Abril – estão
à vista e são sentidos, de
forma dolorosa, pela
esmagadora maioria do
povo.

A nossa História recente
mostra que nada deste
programa foi aplicado
pacificamente. Esbarrou
sempre com a resistência e a
mobilização da classe
trabalhadora, dos estudantes,
das populações da cidade e
do campo. O governo
PSD/CDS tem encontrado
pela frente mobilizações
fortíssimas, ao ponto de já
ter estado na eminência de
cair.

O povo trabalhador
português tem capacidade
para impor uma mudança de
rumo na sociedade
portuguesa, tomando em
suas mãos o seu destino, a
partir da sua organização
democrática, realizando a
unidade com as suas
Comissões de trabalhadores
e Sindicatos. Este é o vento
de mudança que se anuncia,
um vento que atravessa
todos os países da Europa,
confrontados aos mesmos
ataques impostos por
governos subordinados aos
tratados da União Europeia.

É com o seu novo “Tratado
Orçamental” – que apenas
refina o conteúdo dos
tratados anteriores – que a
Comissão Europeia, o FMI e
o governo de Passos Coelho
chantageiam o povo
português, para o obrigar a
aceitar aquilo a que todos
chamam “a política de
austeridade”.

A força destas mobilizações
pode ser mais forte do que
toda a engrenagem da União
Europeia e das outras
instituições internacionais,
de que faz parte o FMI.

Basta apenas que as
Direcções das organizações
da classe trabalhadora

recusem concertar com os
governos os ataques.
Recusem assinar pactos e
acordos e/ou acompanhar as
discussões que permitem a
sua “aprovação”, nos
quadros de concertação
social.

Sem este esquema de
acompanhamento – que nada
tem a ver com a negociação
colectiva – onde estará a
capacidade do Governo para
continuar a aplicação do seu
programa de cortes nos
salários e pensões,
despedimentos e
precariedade,
desmantelamento dos
serviços públicos e
privatizações?

Esta é a conclusão de muitos
sindicalistas, entre os quais
aqueles que se reuniram em
Paris, a 1 e 2 de Março
passado, numa Conferência
Operária Europeia, vindos de
dezanove países da Europa.
Todos confirmaram o
conteúdo dos ataques, a
fonte de onde vêm e a
necessidade de romper com
estes quadros de concertação
e de acompanhamento das
políticas da União Europeia,
desde a chamada
Confederação Europeia de
Sindicatos ao chamado
Parlamento Europeu.

A Declaração assinada pela
maioria dos presentes é
mais um passo para
construir a rede de
militantes, a nível nacional e
internacional, que se batam
por esta independência, pela
unidade dos trabalhadores
com as suas organizações,
por uma União Livre de
Nações Soberanas de toda a
Europa.

A concretização desta
perspectiva tomará formas
particulares em cada país.
No nosso, ela passa por
retomar os caminhos do 25
de Abril, por defender um
Governo que aplique um
programa de medidas
socialistas, começando por
parar com as privatizações e
retomar o controlo do que o
país já perdeu.
n
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