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A liberdade e a igualdade nas eleições burguesas

são uma ilusão para os trabalhadores

Aproxima-se o início do periodo para a eleição dos deputados ãAssembleia consrituinte,0s partidos burguesei (a" air.ii"-" da
'resquerda,,), cDs, ppD, pS, pi'g,,p7Nop, etã, põem'", ,arch"-", ,r".gigantescas máquinas eleitorais, com mi lhares de con.tos roubadosa quem trabalha, a distribuir por congressos, cartâzês aos trêspor semana' jantaradas, jornais, entràvistas ra rádío e televisão
e tc. .

0 goderno (isto é, os três partidos da col i9ação) jã aprontorl asua lei eleitoral e a ,'Lei^dos partidosrrque, como seria de espe-rar favorecem (ohl cc incid,êncial..,) os tiês partidos da col iga _

ção, de um modo geral, a burguesia.
5ão proibidos cs pêrtidosilque preguem o ódio e a violência,,, oque e uma forma-hipócri ta de tentar calar a voz ãs forças verda_dei ramente operárias e populares, que acham que não é àom palmadi

nhas nas costas que se devem tratâr os exploradores e os carras-
cos-do nosso povo, pois esses mesmos senhores tãortpacÍf icosil nãose fazem rogados em recorrer à violência contra aqueles que oscriticam do ponto de vista rivolucionário, como fizeram com o no-
sso jornal na Hqi.ta, em Alvalade do Sado, com os camaradas da,'F0
LHA C0MUNISTA,T í-{ Caci lhas, com festas popülares em Gaia e noutnf
locais e como tih feito em relação às greves e lutas dos trabalha
dores com.o nos CTT, na TAp, na §oarus àa Costa, etc,,etc

São proibidos os partidos que se proponham derrubâr o sistema éexploraçâo em que continuamos a viver, o que quer dizer que porlei, podem ser eleitos-aqueles que, quaisquel que sejam os rótL -los.com que se apresentem, de facto defenjâm â conti-nuação do do-minio do capital. Alguns partidos e representantes bu.gu.."s quese apresentam com rótulo de "esquerdar propõem que se Íir. 
""rt",



Iârestas do sistema, que se. cortem certos ramos mâis decrépitos da
árvore podre do càpi tâ.1 . Camaradas, o guê estes reles defensores
dos "nossost' interesses fazem, não pessa de uma poda ao capital.
Cortam-lhc uns ràmos ilü13 carunchosos mas logo mi lhares de outros
"ladrões'', mais vigorosôs ainda, aparecem a sugar la nossa seiva,o
nosso sangue.

Os ricos têm nas mãos todos os jornais diários sem qualquer ex-
cepção, as estações de rádio e televisão, as tipqgrafias c fábri-
cas de papel, as empresês de publicidade, os recintos publicos e
privados, e o dinheiro para comprar e corromper agentes en toda a
pãrte. 0 "azar" deles, é que a classe operária e os trabâlhadores
não estão à venda

São bipócri tas e descarados guando falam de 'rigualdadeí' e de "er
dadeira I'l íberdade". "A fín de conquistar a xerdadeita iguald .:

e a úeráadeira democracia no intetesse dos trabalhadores, dos
táTíos e camponeses - diz LENINE'é preciso eomeçar por tir a.2

Capital a faculdade de aiugar escrit_óTirs, carromper e conprar-ja
nais e casas ,1e edição e para isso é preei:o derrubat' o,jugo do
Cqpital, derrubar os eÍpl'oradores, esnaga/' a sua resístôncia, Ce
capitalistas cham,tn Líberdade de imprensa à faculdade de os ricos
co"ronpe?em a inprensa, ,i facutdade de uti!izaren as requezas pd-
ra fabricarem e apaíaren a chamada opiniã-t pública. 0s defenaotes
da tdenocracia pura' sãc na realidade, uma úez nais, defensores
d.o sistema olL 

-e 
cr:rt:uptc da dominaçã'o dos ricos s,obre a intrução

dae massasl são e7.es que enEanam o poúo' com beLas fnases nentit'o
Ba.s e o desttian da necessídí,7e híst'órica t7e -!.íbertar a imprensa -
da sujeíção do capital" (l).

Verdadei ra I iberdade ou igualdade, pêra os pobres naturalrBente,
só haverá no regime ediPicaão pelas forças revolucionária:,no qual

nada impedirá todos os trabalhadÔres de poesuir e utilizar 'em to
dã a igualdade, as imprensas e o pãpel do Estâdo,

A burguesia joga com à dispersão e divisão das forças revolucio
nárias ã põ. a-bãrreira das 5000 assinaturas para que se decla-
re legalmente consti tuido um Partido. Tambám aqui a igualdade pa-
ra os pobres e Pêra os ricos á um logro: uma coisa são 5000 bur-
guesei com dinheÍro e vagar para andarem pelos notários e para
quem entrâr num gartido ãre não gretende derrubar o sistema é o

mesmo que entrâr para sócio de um clube e outra coisa é reunircin
co míl camaradas trabalhadores, que ao entrarem para o seu parti-
do, não para arranjarem mais un motivo de conversa mas sim paia u

nidos e organizados lutaren pelâ transformação radical d-estâ soci
edade. Para a burguesia' fazet poLi.tica pode nesma--se:' dLoer'Líd'o'
Jt cômo que una:'peração cornercial'. Pa]'a as tral'al ha'7otes' e o ca

t ínho para a instrturação da ciítadu,'o Joi massc?s er1:Lo-radas .e .op.r'!
,;das'sibrn os erp|orZdoÍes e opressores' o caninho da uetdadeira
Li.berdade e fe!ía-id.a<le, Está pois, muito enganada a burguesia quag

do pensa que nos vai intimidar e dividir com isto das 5000 assina
turâs:

0s revolucionários iinceros, ao mesmo tempo que desmascararão e

combaterão estas leis' íiáis-à vontade do nosso Povo e f irmes na

certezê dos ncssos icleais, râo mostrar'na medida das suas forças'
.le Arcos rie Valdevez ê Vi lã iieal de Santo AntóniÔ, o que vale a u-
nidade a co,,,6"',íviclade , .t i-rrrça do Povo porlugues'

EsteJ sãc só alguns du\s obstáculos oue a burquesia ergue dian-
te dos trabôlhadores.-rlas-se-À"t'o assi'm, up"t:i de todos esses o

;;.r;;los u, partido que rePresentasse os trabalhacores conseguí-
sse ml lagrosamente ganhar as eleições burguesas' sera-!:"-ot "'-
piàr"o"rÉs abdicariãm pacif icamente do seu imenso poderio para o

en t rega r ao povo?

.;1

r§

(l) V.l.LENlNE, inrrD'emocracia Burguêsa e Ditãdura do Proletariado



A "via eleitoral e pacífica" para o socialismo é

.um logro ! Nada de ilusões; camaradas !
Sempre e em, todos os paÍses ondE,.ôs trabalhadores deposi taram assuês .esperanças no paflamento ê nas leis !ue a burguesia fez, e a-

Judaram a fazer eleger governos que se diziam ser'rpopulares,,,is
so conduziu sempre a terrírlels massâcres das mBSsas popula.u, á"isarmadas, pelas forças armadÉls da burguesia, que de.i,den,ocrata,, seconvertê em fascista quando vâ esmagados os seus privi légios. pi_
nochet era general e chete da polÍcia de Allende. Alttild; diziâque os militáres e a polícia eram,'democráticos avrÍ ,rvili_
lantes contra o fascismo,r. Viu-se !

v iu-se 80 mil mortos no Chile em j3, 50 mil no lrajvc en5g/( -? ,repmllhãr na lndonésia em 65 e isso tuáá'a apenas uÍra :drte Co: d -
crlfícios que tiveram cle suporrar a classse operár a e o povo denumerosos paÍses em variadas datas da história do nosso sãculr,
Pof terem acreditado naqueles quê lhes pregêvâm a "via pqcif ica,,para o social ismo e os aconselhavam ã terem confiança nor'glor".n.r'-
burgueses de salvação nacional. Sacríficios .". uá."r rais pesado.
gue os suportados pelos nossos heróicos camaradas da Rússis de Le
nine e Staline, da China e da Albánia vermelhàs, que prineiro to_maram o poder pela víolência e depois f izeram as leis, as suas leis, as leis que assseguraram a dgmocracia para os pob."r. i^pro:rados , e a repressão _violentê dos capitalistas, latifundiários eâ todos os reaccionários

P . utn .aproveitamento revolucionário das
eleições bu rguesas !

Porém, embora sabendo e ousando Oizâ-lo que na-c podemos construir um Por"ugal liberto da exploraçào e da op.essão, .or r.-u.,o =
tao "civico" como o de reunir algumas centenês de milhãres de vo_tos, é a própria experiência dos paÍses em que o5 trabalhadoresmandam, e são cs grandes dirigentes do proletariado,que nos apon-tãm o interesse que há para nós, 

"rplorados de portugal, em apro-vâltarmos de forma acertâda, as e)eições da burgues;ã. Éo.quê?Porque neste periodo eleitorâl cenienas de milhares, milhões de
lt?9"lhadores , se vão lançar audaciosamenre nas tutàs po1Íticas,âvidos por compreendcr como é que isto funciona, porque razão hágovêrnos que se s cedem e isto con._inua sempre nê mesma, ávidospor saberem, por v i s lubrarem uma sa Ída, uma so I ução fa rá a d Íf icil
s í tuação do povo.

Qual o revolucionário que poderia f icar indiferente ê essà gi _
gsntesca motivação das maísas populares? Quem o fizesse não passaria de um revolucionário fe pantufas.

Aos revolucionários portugueses cabe a responsâbi i idade de cen-tupl ícar a actividatle para esclarecer- e mobil ir"., organizar asmassas exploradar pelo capital, o latifúndio e o imperial ismo,E quando largos sectores do povo crêm na possibi I idade de algomrdâr com ôs eleições, seria um críme não aprovei,". 
"urte perÍo_do as proprias Tribunas dê burguesia, a sua rádio, televisão e imprensâ e o próprIo parlamento para difundir o programa da oemJcrã

cia Popular por'.todo o paÍs, levã-lo âté aos ,itiãr r"ir-".lu""iidos e afastados da vida polÍtica, difundir o programa que cavaráo túmulo dessas mesmás institutçáes e-ao poder dos exproradores eoPressores.
t{ao o fazer seria estar ê

gu3sas no selo do povo. ser
tao politica, seria pactuâr

reforç.ar a influência dis idéias bur-ia contríbuir para a sua desmoblliza -
com o âvanço do fascismo , que joga

r



nesta desmobilização seria, f inalmente, adiar â aurora da Revolu- I

ção Democrático-PoPular e do Social ismo I

Eis porque deve surgi r o Partido de Unidade Popular'

CAHARADAS I

Para que um-correcto aProvei tamento revolucionáfrio das el"fç::t
seJa feito, hã que tr.âbalhar para ultrapassar a iituaçao momentâ-
ne; de fraqueza e dispersão do movimento operário e popular' C Par
tido de Unidade Popular engloba as organizaçoes revolucionarra.s
que lutam pela Democracia Popular. Se o P-uP se demarcar claramen :
te dos partldos de conci I iação com o Capital (o falso Partido Co-

munista', o l'lDP, o PS, o HES, etc) de outros enganosos partidos de

fichada operári", 
"o,o 

o AOC (que não luta pela Democracia Popular

mas sim pela consol idação da democracia burguesa), dos ultra-sec-
tários e revolucionãriãs de garganta do MRPP e do gr"upos trotsGui'
tas; se o P-UP defender incaÃsáíelmente os interesses dos expi-"-1'
dos o Partido de Unidade Popular constituirá um potente Polo 

'e 
a

tracção de todos os revolucionários sincetos sejam eles organiza- '
dos áu estejam eles onde estiverem, e a 5andeira vermelha da Revo

lução Populá. ".guid;;;.-ioao, 
nór'.o'o 'o só homen, {ará estrã

mêcer os al icerces podres do capital ismo em crise' âProveitará'nõ
interesse da Revoluçao, a profunda divisão existente no seio da

burguesia.
0 Partido de Unidade Popular, nãu pretenCe de forna a'lguna cun -

prir as tarefas do pattido de tanguarda da classe operària, na Lu-
ta pelo Sociali-smo. e o Comunismo, o Partido Contlnista Martísta-Le-
ninieta, nen tão pouco preteade sei a organização da futura FÍente
Populan, que se forjará no fogo das Lutas a traúar; Pensamos, noq
t"nto, quá poderi ser sir, p.la unidade e pelo confronto, na prátf
câ da luta massas, das posições das diversas organizações revolu -
cionáriãs, um passo em,frente no caminho da unidade do rnovimento o
perário e popular.

CAMARADAS:

São os eup"emos interesses do nosso paúo e da Re»olução que erí-
gem que noa unamos paÍ,a o aprooeítanento xe»oluciorário das e*Leí -
ções !

"A VERDADE", consciente que a Plâtaforma abaixo enunciada cons-
titui uma justa base de unidade, APELA aos camaradas e organiza -
ções revolucionárias que lutam pelo programa da Democracia Popular
a que se unam no Partido de Unidade Popular, nomeadamente às C0Ml
sSõÉs DE uNIDAót P0PULAR (cuPs), que já se encontram a discutirei
ta Platâforma, aos GRUP0S DE ACÇÃ0 ANÍt-FASCISTA (GAAFs), aos C0l
ilrTÉs DE VrGr LÃNCtA ANTr -FASCtSTA (VAFs), aos GRUP05 DE ACçÂ0 E

VIGILANcIA ANTI-FAsclsrA (GAVAFs), etc, a organlzações de implan-
tação regional como a UNIÃo Do P0v0 DA MADEIRA (uPM) e tâmbém aos
revolucionários.não organizados, bem como aos verdadeiros revolu-
cionários ainda iludidos pelo chamado Partido Comunista Português,
asslm como pela chamada Al iança 0perária-camponesa que, acima da
defesa dã estabi l idade da democracia burguesa saibam colocar os
intçresses da Revolugão Popular.

Dirigimo-nos ainda aos camaradas da imprensa popular no sentldo
de nos daroo o máximo apoio nomeadamente âtravõs da pubi icaçãodes
te mânifesto.

saibamos rejeítar o espTrito oe seita, ataquemos as questões ê

fundo e não pela rama, salbamos opor à divisão dos burgueses a no
ssa união, a'unlão de ferro dos operários' camPoneses pobres, soT
dados, mêrinhelros, de todos os explorados, dos Jovens revolucIo'
nárlos 1

Eis a Plstaformâ de Programa e Estatutos que propomos ã discus-
são dos Çamaradas:

-:

,{{
I
I

!
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Plataforma do P.-U.P.

É-esta via para ês massas pcrulares âcabârem de vez ci.,.tlu vra para ês massas pclulâres âcabârem de vez com a exploraçao do homem pelo homem, parâ conquistar as suas reivindicaçoesaçoes

l-a) O Partido de Unidade populàr (p-Up) será fundado estrita -mente com o objectivo de unir as forças da classe operária, doscamponeses pobres e demais explor,ados e oprimidos em luta pela Democrâcia Popular para o aproveit.ãrirento revolucionário das e.l eiSe!burguesas

_ b)_Ao apresentar a candidatura de deputados revolucionários,o
P-UP-não pretende con,.r4o .spal har i lusões no parl.amentari smo de-mocrático-burguâs. 0 P-Up ceiende que só apoianJo-se na iniciati-
va criadora das massas i:,Lpulares, I ibertando a suê energia revolu
cionária e não travando-a como fazem os partidos reformistas-e-'ã
Governo Provisórior g luta do povo português caminhc i para a vi-
toria, 0 P-UP def eniJe que não á temendo provocur : r g.,.cção comofazem os reformistas, mas sim ousando liquidá-la c:,, goÍpcs f ir -
mes, não ã dando ouvidos aos burgueses liberais, ..s aim êcc.dndo-s. audaciosâaen,e nàq rassêc ocpulare5, que se destrói o capita:I isirc e se combate e vence r_ fascismo.

fundamentais: a pAZ, o pÃ0, a fERRA, a LIBERDADE, e a INDEpENDÊN_
CIA NACI0NAL. É a via da Unidade popuiar, da luta e do sacrifÍ. o,mas é a única via para a vitóriâ dos explorados.

c)0 P-UP define-se como um pêrtido de Unidade Revolucionáriq
an t i- f asc is ta, an t i-.cap ita I istã, an t i- imper ia I ista, ant i-colon ia-lista e ânti-neocolonialista. O p-Up rejeita igualmente as linhaspopl ítjcâs_que, afirmando-se social ista em palãrras, agem de fac-
to comt) o fascismo e o imperial ismo; rejeita âinda o tiotsquismo,jã desqascarado_por.altJrê da ,egrnáa granOe guerra mundial comoa§ente í, a reêcçêo internacional

a)0 'e9ime de Democracia Pepslar pelo qual luta o p-Up á to -talmente diferente da democracia burguesê quê os pêrtidos da bur-guesia representados por A. Cunhal, ú.Soares, SÁ tarnei ro, etc,,pretendem impôr, porque prevê como medidas imediatas e ob;ig;tó'-rias após a s a instaurêçáo;
propriedade da grande burguesía

indústria e grande comércio
energia);

2- 0 Programa Político do p-Up
pular. O O-ograma deverá basear-se

será o progrêma da Democraciapc
nos seguintes âspectos:

ês emPrê-

campes i na
ou orgâ-

- A nacionaiização de todà a
e do imperialisno (bancos, grande
trânSporte e C, runi.caçào. minas e

- Esrabelecimentc do controle de Estado sobre todas
sas. côpi tall sta: não expropriadas ;

- 1r aoníi scaÇão de tc,da I ierrê clue nã,; pertetçê ao
to, eD proveito <jas familiar cânponesast individuaimente
nizãdas em aoope.ativasi.

ra a liquidação de todos os vestÍgi6s do colonialismo;
Aiiênçê sólida com os paÍsei do campo socialistê, China eAroanrâ ô_cabeça, e com o movimento mundial anti-imperlãl ista;

- Denuncia de todos os tratados e acordos militares ou outroscom os.países imperial istas, socia)-iorperial istas e governos reãc

- Criação de un forlÊ sector de Estâdo na agricultura;
- 5e ainda houver alguns países sob dominação coloniaí- 5e ainda houver a)9uns países sob dominação colÕni"i po.tr-

9uesa, reconhecimento imediato da srÍa indpno.dã..i: a maÁi/-- ^-_sda independãncia e medidas pa-

cronartos

qual lutamos instaurará
I iberdade sindlcal (com

b) o
de facto
base na
nistas),
d i re.i to

regime de D'emocracia Populêr .pelo
para os tratâlhâdores a comDlêra

unadade dos trabalhadores e não nos ,,plural ismos,' divisio Iliberdade de reunião, de associação, etc. e garantirá- ã Ide trabalho parâ as massas popula;es: tomar; ãi.J" 
";;r.; I



I::':::,;:I:.':::"::.1:;l:j::^:": :rláitos ma i s ba ixos. (em runção
1:. !'.b]",". ào, i."ú"ir,"àár.;-; ;:;"à;]'.";;sve p,vu,c,,,dr uu5 LrdDarnaoores e nao dos capitalistas), fixaçãode um salário máximo, alojamento p"i" 

"i famír ias dos rrâhârhâ.r^i as dos t raba I hádo-res, nomeadamente pela. expropriação,_ocupação 
" airii;À Jãl p.; _dios dos ricos, campanhas de insi.ri;ã popular, controle absolutodos preços, etc.

c)Para garantir que este programa se cumpra e para impedirg{teos burgueses desapossados. 
" todãs os i,

I evantã. ; 
-;";;;;:"o 

res ime d; ;;;";;";i:';:l;iiFr::;,t:T.Í:,:.1:da â maquina de Estado.àa burguesia (Governáf-"ãri"iri.";ã;;;.ii
cias, tribunais, exército, etã.) 

" cii"." u, novo.,áparelho de Esltado com base nos Consgl hos de ôeputaao, o;..á;i;.;';;;;;;.s 
" 

n.rinhei ros ê outros etementos f i.i:-ã-Ã;;orlç;ã.

3- 0s estatutos do p-Up deverão assentar nos segu i ntes asn_. -tos;
_ a) A adesão ao p-Up pode ser individuãl ou colectiva, mô5 se_ra sempre com base na inscrição individual (nomeadam"nt.'as-5.OOOprimeiras assinaturas para fins eleitorais);
_ b) o's grupos ou organizações.;r;i;;ionárias que adiram ao p_-UP, podem manter a suã.risiênci" p.ópiiu.nquanio g.rpo. o, o._ganizações distintas para todos os efeito, 1i,ipi.ir"'p;ã;;iã),a",de que não entrem em contradição.o, 

"ria 
plataforma: o programaãEstatutos do p-Up.

c) 0s candidatos do p-Up serão eleitos em Assembleias Distri_tais (por cÍrculo eleitoral) ae uàe;";;;r, convocados expressamenr
!u ?".9 o:l"ito, entre l5 e 5 dias antes'oa úrii;;-;";;';;""p.ã='sentaçao of icial de cadidaturas, com base em listas proposta individualmente ou Dor orqanizacão áa"r"ni.; 

vPv>Lo

d) Cada organização ou grupo de camaradas que venha a aderir aesta plataforma poderá âpresentar livremente o seu projecto de programa a ser amplamente discuti-do por todos os aderente,
e) A votação do progrâma eleitoríl detinítivo ào É-UP u.sim da

sua direcção será real iiada numa reunião geral dos candidatos pe -
las Assembleias Distritais a efectuar até-à última datà de apresen
tação of icial de candidaturas;

.f)-Ate à. votação da direcção e do programa eleitoral definiti-
vo do P-UP vigorará estê platáforma e uma-Comissão Coordenadora a-
ssente com base no acordo mútuo dos vários grupos ou organizações
êderentes.

Discutamos a plataforma em S
t tn pafÍSs do,-"rP=A.&L -.ç;; ., ;t .' .'r,,

Cremos que este Programa é uma Platêforma de unidade correcta e
pôtssÍvel e que os Estatutos propostos não permitem situa;(õ'es de
priv'i lé9io à partida de qualquer grupo ou organização, ããndo a ca
da um a força que a suâ implantação real nas massas lhe atribui rl
exigindo a subordinação dos interesses particulares aos do conjun
to.

rrA VERDADE" ao lançar esta plataforma, pretende pô-ta à discus-
são dos revolucionários e das organizações revo'l ucionárias e pro-
põe-se tambóm discutir com essas organizações quer o prograEâ,quer
os Estatutos e o próprio nome definitivo do partido, parã seremco
rrigidos ou emendados, desde que isso não envolva questões fundal
mentais ou de princÍpio.

Para isso e tal como já fizémos num artÍgo db--h9.-10--do Àôaíõ.joI.
na1, oode apresentávamoe o P-UP com àlgumàs insuficiências que
tentamos supri r com este manifesto. propomos já uma data e local
para uma primeira reunião de todos os oamaradas e organiraçãurquuqueiram aderir ao p-Up no SãbadoE dia 14, nâ sede ao"no.ro,-1o.n"tem Lisboâ, ãs 2l horas. pêrê posieriores.contactos e ma.""çáo denovâs reuniões, pooem or-99."radas dirigrr-se â nossa sede na Ruada Adiçê, l7-19 Esq9. a AIfama em Lisboã.

Camaradas: mãos à obral



morte ao fascisrno ! abaixo o capitalismo!

pelo aproveitamento revolucionário das
eleições burguesas !

cornbatamos o espirito de seita, foriemos
um forte partido de unidade popular !

em frente pela revolução democrática-popl1
lar !

i,


