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Discurso de LOPES CARDOSO
Camaradas:
O que está em causa neste momento não é

apenas a liberdade e só isso bastaria para mobilizar-
mos todos os nossos esforços.

O que está em causa não é apenas a unidade
da classe trabalhadora e se mais não houvesse,
só isso exigiria a presenca de todos os socialistas
no combate que hoje se trava.

O que está em causa é a construcão da socieda-
de socialista em Portugal, e a edificação de uma
sociedade sem classes em que os trabalhadores
não sejam meros instrumentos ao serviço do apare-
lho de Estado, rnas autênticos participantes na cons-
trução da sua vida e do seu futuro.

Porque, camaradas, quando a liberdade está
em perigo, é o socialismo que está em causa.

Porque, cama.radas, quando se confunde unida-
de da classe trabalhadora com o seu enquadramen-
to em sindicatos únicos impostos pelo Estado, não
é à construção do socialismo que está a abrir o
caminho, estão a lancar-se os alicerces de um capi-
talismo de Estado, em gue os trabalhadores são
reduzidos à condicão de simples peÇas de uma
máquina.

O socialismo é indissociável da liberdade; o
socialismo não se constrói sem a unidade da classe
trabalhadora.

Por isso somos e seremos intransigentes na
defesa da liberdade. Não da «liberdade» que perpe-
tua a exploracão do homem pelo homem, nem da
«liberdader) que permite o controlo da classe traba-
lhadora por uma minoria burocratizada que, arvora-
da em vanguarda dessa classe a manipula, controla
e dirige como entende. Somos e seremos pela liber-
dade autêntica, a liberdade que é a expressão de
uma sociedade sem classes, a liberdade- de todos
os trabalhadores, de todos os cidadãos participa-
rem, real, efectivamente, na organizacão, direccão
e funcionamento da colectividade a que pertencem.

Por isso camaradas somos e seremos intransi-
gentes no repúdio do pluralismo sindical e na defesa
da unidade das classes trabalhadoras, mas da unida-
de livremente construída pelos proprios trabalhado-
res. não da unidade imposta pelo Estado.

Temos assistido, camaradas, nos últimos tem-
pos, a uma verdadeira campanha de intoxicação
em que se confunde unicidade sindical com unidade
sindical e pluralismo sindical com liberdade sindical
e se assestam todas as baterias contra o Partido
Socialista, não se poupando, nem as calúnias, nem
as mentiras, nem as injúrias, contra aqueles que
em última análise apenas teriam cornetido o «crime»
de discordar, de ter uma opinião, de exigirem o
direito de a expri mir livremente!

Mas, camaradas, não terá sido para isto mesmo
que antes de tudo se fez o 25 de Abril? Se há
forças políticas em Portugal que pensam o contrário,
chegou o momento de o dizerem claramente. O
Povo Português tem o direito de o saber.

Camaradas, a virulência dos ataques de que
somos alvo são a prova da nossa forca.

Camaradas, nem o socialismo Ílem a unidade
se impõem por decreto e aqueles que pretendem
por decreto impor às classes trabalhadoras â runi-

dade» manifestam por elas um soberano desprezo,
uma profunda desconfianca.

E aqui, camaradas, temos nós o direito de per-
gu nta r:

- 
Ouem tem medo da ciasse trabalhadora?

- 
Quem tem medo do povo?

..Nos que exigimos que lhes seja reconhecido
o direito de livremente decidirem do seu destino
e da sua organização? Ou aqueles que tutelarmente
pretendem legislar sobre o seu futuro?

A classe trabalhadora não necessita de tutelas,
nem do Estado, nem de qualquer partido. A classe tra-
balhadora demonstrou-o já claramente e a compro-
vá-lo estão as comissões de trabalhadores livremon-
te eleitas nas fábricas, a comprová-lo estão as lutas
conduzidas pela classe trabalhadora, tantas delas
sem o apoio ou contra a vontade das organizacões
sindicais existentes, sempre que estas se têm tlivor-
ciado das bases e não têm sabido ou não têm
pretendido interpretar a vontade dessas bases.

Mas a unidade sindical, camaradas, não é um
fim em si mesma, a unidade sindical, a unidade
da classe trabalhadora 

- 
realizada nas fábricas,

nos campos, no local das lutas 
- 

é um meio, é
uma condição 

- 
indispensável é certo, mas apenas

uma condição para o sucesso do combate, hoje,
contra os monopólios, contra a carestia da vida,
contra a sabotagem económica, contra o capitalis-
mo, amanhã, na construcão da sociedade socialista.

E a unidade da classe-trabalhadora só será essa
arma quando livremente aceite, quando constituída
da base para o topo.

A luta contra os grandes monopólios, a luta contra
a carestia da vida, a luta contra a sabotagem eco-
nómica, são tarefas inadiáveis impostas pela própria
consolidacão da democracia e pela construcão do
socialismo e essa luta exige a unidade das classes
trabalhadoras, mas e incompatível com o sindicato
único imposto pelo Estado. A meàos que se queira
fazer dos sindicatos simples correias de transmissão
entre um partido político e as massas trabalhadoras,
e das lutas nas fábricas, nos campos, nas empresas,
meros instrumentos tácticos ao serviço da estratégia
de um partido político.

E aquitemos o direito de perguntar:

- 
Quem desde o 25 de Abril se tem batido

no seio do Governo Provisório pelas reformas pro-
fundas que o próprio programa do MFA exige ao
enunciar uma estratégia antimonopolista?

- 
Oue partido enunciou logo após o 25 de Abril

uma série de medidas gue se impunham e impõem
ainda no sector agrícola,'entre as quais o lançamen-
to imediato de uma primeira fase da reforma
a grá ria?

- 
Que partido denunciou publicamente 

- 
quan-

do se reprimiam os movimentos reivindicativos da
classe trabalhadora, em nome da consolidacão da
democracia recém-conquistada a necessidade
de serem tomadas medidas que dessem às classes
trabalhadoras a certeza de que os sacriÍícios pedi-
dos não o estavam a ser mais uma vez para be-
nefício de uma minoria?

- Que par:idc propôs. de há murto. ao Governo



Provisório e ao País - antes de qualquer outro
partido 

- 
um programa de medidas imediatas para

fazer face à crise e abrir o caminho a uma via
original para o socialismo em Portugal?

- Que partido, afirnal, denunciou, desde o primei-
ro momento. a promulgacão de uma lei da greve
que corresponde, na prática, à proibicão desse direi-
to e que partidos da coligacão, numa estranha
alianca, apoiaram essa lei?
. Coerente consigo próprio, coerente com a sua
linha política, coerente com o proiecto de sociedade
socialista que propõe ao Povo português, o Partido
Socialista defende hoje a unidade da classe traba-
lhadora como defendeu ontem e continuará a defen-

der o direito à greve. E fá-lo, hoje corno ontem,
em nome da liberdade da classe trabalhadora e
não em nome da liberdade da burguesia.

Por isso dizemos às sereias da social-democracia:
percam a esperança de arrastarem o Partido Socia-
lista para o vosso campo, o campo do compromisso
com o capitalismo.

Por isso dizemos às forças progressistas do nosso
País: a unidade da esquerda é indispensável para
consolidar a democracia e para a arrancada para
o socialismo, mas essa unidade ou se fará na liber-
dade ou não se fará.

Discurso de ALBERTO ANTUNES
CAMARADAS:
Os trabalhadores portugueses estão colocados

perante uma escolha fundamental que terão de fa-
zer. Mas a' essa escolha terão de responder com
a sua força organizada. E será essa a resposta
que a classe terá de dar nas horas difíceis em
que se decide o futuro.

Será este o futuro, que, a classe trabalhadora
terá de construír neste momento histórico.

Mas como motor único da história é necessário
que ela defina clara e conscientemente a sua po-
sição.

Nesta hora os trabalhadores portugueses deve-
rão ter um conhecimento exacto dos problemas que
se lhes põem para poder decidir.

Este comício tem, entre outros, poÍ objectivo,
a afirmação pública das posicões do Partido Socia-
lísta, não só porque este contacto directo com as
massas é fundamental mas também porque a escala-
da a que nos últimos dias se tem vindo a assistir
é uma manipulacão da nossa lmprensa.

E é nesta altura que os trabalhadores portugue-
ses terão de Íazer uma opção clara e consciente
de modo a demonstrarem ser rrerdadeiros revolucio.
nários consequentes.

Ê evidente, camaradas, que trabalhadores por-
tugueses terão de construir a unidade em torno
das forças políticas progressistas e de esquerda
garantes do equilíbrio político em Portugal e do
cumprimento do programa do M. F. 4., base da
aliança Povo-Forças Armadas que substitui o regime
fascista por uma nova base constitucional:

O Programa do M. F. A. e as leis constitucionais
do Governo Provisório.

A legalidade revolucionária foi instaurada com
o 25 de Abril e confirmada pela adesão popular
ao Programa do M. F. A.

As eleições serão o menor risco contra a con-
quista do Poder pela burguesia reaccionária, mas
serão a única alternativa para manter a unidade
das Forças Armadas, e portanto a continuacão do
processo iniciado.em 25 de Abril.

O comício que hoje aqui se . 
realiza e um

comúio-ãôs trabalhadoies com a larga e ampla
adesão da esquerda revolucionária.

Tem-se assim, como objectivo, conseguir que

os trabalhadores, a partir dos seus locais de traba-
lho possam desenvolver actividade e as suas lutas

reivindicativas, repudiando todas as manobras que
através de cúpulas burocráticas auto-eleitas impe-
dem o desenvolvimento da sua luta. E é através
desta luta que os trabalhadores construirão a sua
unidade. Não necessitam. de leis que lhes ensinem
o seu próprio processo de luta e emancipação.

A luta situa-se, neste momento, contra o capital,
obrigando e forçando as organizacões de classe
a definirem-se e a estabelecerem estatutariamente
o princípio da abolicão da sociedade capitalista.

A luta é contra tutelas de qualquer Governo.
A luta é contra as imposições partidárias,

forçando as direccões sindicais a aceitarem na práti-
ca as posições dos trabalhadores, lutando activa-
mente por um sindicalismo de base que seja a
expressão concreta e viva da sua vontade.

Tal como o P. S. considera que é necessário
dizer radicalmente não ao pluralismo sindical de
inspiração burguesa é necessário dizer não à unici-
dade sindical de inspiracão totalitária.

É neste contexto que o P. S. proclama e exige
uma posição concreta em relacão à lntersindical.
Diremos sim à lntersindical democrática e revolucio-
nária, ou seja aquela que esteia disposta a Íazer
a revolução completa das estruturas portuguesas,
tal como preconiza o Programa do nosso partido
e o exigem os trabalhadores.

Diremos não à lntersindical antidemocrática da
repressão dos burocratas e tecnocratas sobre os tra-
balhadores da instauracão de um modelo burocrático
e repressivo.

A lntersindical que queremos é aquela que não
se limita a dizer: abaixo a reacção, mas que procla-
ma abaixo a burguesia.

É a que não se limita a dizer: abaixo os mono-
pólios mas que proclama abaixo o capital.

Ê aquela que rejeita a ditadura da cúpula pelas
bases mas que proclama o primado das bases sobre
a cúpula.

E aquela que não se limita a condenar o revisio'
nismo mas a que proclama a verdade revolucio-
ná ria dos trabalhadores.

Porque camaradas, o nosso partido não é como
certos partidos que ali tentam já hoje em dia a

revisão do próprio programa do MFA.
Porque somos contra este tipo de revisionismo,

porque assumimos um compromisso histÓrico e cum-



pri-lo-emos custe a quem custar, doa a quem doer
mesmo que sejam irmãos nossos.

Não permitiremos aventureirismos e seguire-
mos a linha das massas tracada no congresso pelas
nossas bases de modo a demonstrarmos com nitidez
à classe trabalhadora, ao povo português, ao MFA
que somos um grande partido nacional o garante
da responsabilidade revolucionária.

Aquele partido que se baterá e resistirá até
ao fim pela revolucão portuguesa do 25 de Abril.

Para que não haja dúvidas camaradas, ignorar
deliberadamente o PS o maior partido das massas
portuguesas, seja êm manifestações manipuladas
de rua seja em lucubrações decretadas por gabine-
tes de burocratas e tecnocratas sem o mínimo res-
peito que nos merece a nós socialistas a vontade
consciente da classe trabalhadora, é criar o divisio-
nismo nessa classe é pregar a desunião em nome

da unicidade, é implantar a repressão em nome
da liberdade.

É um erro que custará caro a certo tipo de
pseudo-representantes que não foram mandatados
para falarem em nome deles.

O que nunca permitiremos!
Camaradas: a partir deste momento o PS redo-

brou a sua luta.
A partir deste momento o PS conhecedor da

sua força, sabe gue o punho fechado de seu símbolo
se abaterá sobre os inimigos da democracia da
revolução, e do programa do MFA.

A partir deste momento o PS sabe que a classe
trabalhadora vencerá.

VIVA A CLASSE TRABALHADORA
V]VA O PARTIDO SOCIALISTA
VIVA PORTUGAL!

Discurso de SALGADO Z,ENHA
Meus amigos:
Eu vou falar-vos com muita serenidade. O mo-

mento que nós vivemos em Portugal é um momento
extremamente decisivo para a vida política poítu-
guesa, não só nos próximos meses como nos próxi-
mos anos. O futuro da Democracia e do Socialismo
em Portugal estão em jogo essencialmente neste
debate e foi por isso que nós, socialistas, tomámos
uma atitude intransigente na defesa dos nossos pon-
tos de vista. Mas é preciso serenidade. Nós temos
a razão do nosso lado e a razão é serena. So
aqueles que não têm razão é que precisam de utili-
zar a injúria, a calúnia e a intimidação, e nós não
somos desses.

E porque neste debate sobre a chamada unici-
dade sindical não foi dito ainda tudo nem talvez
o mais importante, eu, em vez de fazer-vos um
discurso, vou fazer-vos uma exposição de factos.
O povo tem o direito de saber a verdade e o povo
não sabe a verdade porque ela lhe foi ocultada,
ou melhor, ela foi-lhe escamoteada.

O Projecto da Lei da Unicidade Sindical, em
primeiro lugar, não foi feito por trabalhadores. Foi
feito por um grupo de assistentes da Faculdade
de Direito de Coimbra. No tempo do Governo do
prof. Palma Carlos, o ministro do Trabalho de então,
Avelino Gonçalves, que como sabem é um dirigente
da lntersindical, e o seu secretário de Estado, dr.
Carlos Carvalhas, encomendaram a um grupo de
assistentes da Faculdade de Direito de Coimbra
um determinado projecto de lei sobre os sindicatos.
Oual era a natureza desse projecto de Decreto-Lei,
nunca o Governo Provisório o soube. Simplesmente,
quando foi substituído o prof. Palma Carlos no Go-
verno Provisórb, iá esse prolecto estava feito e
encontrava-se nas gayetas do Ministério do Traba-
lho, onde foi entregue ao acÍual ministro pelo ante-
rior secretário de Estado, dr- Cados Carvalhas. Ape-
nas em princípio de Agsto, qr fins de Julho, já
não me recordo bem, é que esse Prc»ieao de Decre'
to-Lei, portanto iá no actual Governo Provisório, fcÍ
distribuído aos restantes ministrc- Eu fiquei, di-
go-vos, completamente estupefacto com a audácia
daquele Projecto; tornava-se evidente que eÍi! urrr.l

traicão à liberdade sindical, uma traição à unidade
dos trabalhadores, tal como ela é entendida pelos
verdadeiros democratas e pelos verdadeiros socia-
listas; e imediatamente propus que esse Projecto
fosse publicado para ser apreciado pelo povo. Hou-
ve no Goveino Provisório um ministro que se opôs
a que fosse dada publicidade a esse Projecto.

Não obstante, esse Prolecto foi entretanto meti-
do nas agendas do Conselho de Ministros, mas
a sua discussão foi sendo sucessivamente adiada.
Eu lembro.me perfeitamente de que, antes do 28
de Setembro (porque outro facto que tem sido ocul-
tado é que fomos nós, socialistas, os primeiros a
exigir a proibicão da manifestacão de 28 de Setem-
bro, do mesmo modo que denunciámos no Governo
e em público o perigo que essa manifestação reac-
cionária representava), esse ministro que se opuse-
ra à publicação desse documento disse então, elo-
giando a nossa atitude, que entre os nossos partidos
havia divergências de somenos importância, como
a nossa diferente atitude sobre o Projecto de liber-
dade sindical; mas que isso eram divergências se-
cundárias, gue se sanariam por acordo entre os
dois Partidos, porque o que interessava nesse mo-
mento, fundamentalmente, era defender a Democra-
cia perante a intentona reaccionária; e que ele verifi-
cava que nós éramos os mais ardentes nessa defesa
da Democracia.

Essas palavras ficaram, mas foram esquecidas
rapidamente. Em Outubro ou Novembro, esse mes-
mo Ministro que se tinha oposto a que fosse publica-
do esse Projecto, propôs então que se lhe desse
publicidade. Porque há Ministros que nem sempre
têm a dita de serem ouvidos, e é esse o meu caso,
mas há outros que são sempre escutados, no Gover-
no Provisório ficou assente que seria dado à publici-
dade esse Projecto de Decreto-Lei; mas não se
falou, não se decidiu nem nunca se pensou que
esse Projecto fosse submetido a qualquer espécie
de plebiscito. Porque se isso tivesse acontecido,
eüdentemente que só poderia ser um plebiscito
dernocrático. Os ditadores tamMm fazem plebisci-
tc e nós não concordamos com plebiscitos ditado-
res



Depois de esse projecto de lei sindical ter sido
adiado, também não set quantas vezes, finalmente
foi posto na Ordem de :lrabalhos, para ser aprecia-
do, na terca-feira da semilna passada.

Acontece que na própria terça-Íeira de manhã,
eu recebi um novo projecto de Decreto-Lei, que
o Povo não conhece, porque ainda não foi publica-
do, e eu acho que eler deve ser publicado para
ser discutido, que ainda me causou uma maior estu-
pefacção. Esse projecto de Lei Sindical foi entregue
no dia anterior à noite a um colaborador meu, mas
eu só tive conhecimentc, dele na terca-feira de ma-
nhã, no próprio dia em que ia ser discutido. Esse
projecto espantou-me, niáo só porque nele se impõe
uma Confederação Sinclical única, como também
é ímposto um Sindicato único e todo um complexo
de disposicões que são um verdadeiro manietamen-
to da classe operária. Nos termos do Regulamento
Ministerial, os Projectos para serem discutidos têm
que ser entregues com uma antecedência de 72
horas. Como esse Projer:to não tinha sido entregue
com essa antecedência, eu perguntei se se discutia
o outro ou o novo; e se se discutia o novo, eu
não prescindia do prazo rrecessário.

Eu devo dizer-vos, sobre o tal plebiscito (eu,
que sou Ministro da Justica, ou dizem que sou
Ministro da Justica, não sei já ao certo) que nunca
recebi quaisquer docurnentos. Nunca o Ministério
do Trabalho enviou para mim, pelo menos, (e eu
não tenho conhecimento que tenha enviado aos ou-
tros ministros), quaisquer documentos donde se sou-
besse que plebiscito foi esse. Fazem-se afirmacões
públicas sobre plebiscitos; fazem-se cálculos de
números elevados, não sei com que computadores;
mas os ministros do Gr)verno Provisório não têm
conhecimento daquilo que se faz no Ministério do
Trabalho. Eu pergunto: qual é a consideração que
se tem pelos outros mernbros do Governo Provisório,
sobretudo por aqueles membros que representam
um Partido que e o Partido Socialista? Que espécie
de Governo Provisório é este? Como é possível
utilizar ern público dados, elementos, factos, de que
os outros membros do Governo não têm con'heci-
mento? Eu não faço comentários, deixo aos camara-
das o cuidado de tirarem as conclusões.

Nesse mesmo Conselho de Ministros, imediata-
mente eu declarei em rneu nome e em nome do
meu Partido que, nos termos do Regulamento Minis-
terial, nós nos opunhamos a esse decreto lei e
declarávamos que o faziamos porque o consideráva-
mos inconstitucional, porque nos reservavamos o
direito de o criticar e de pedir e exigir na Assem-
bleia Constituinte a sua revogacão, por ser inconsti-
tucional, se por ventura ele viesse a ser aprovado.
Nem nós, socialistas, podíamos tomar outra atitude.
Desde sempre e desde o início em artigos publica-
dos na lmprensa, em conferências com os nossos
camaradas, em sessões de esclarecimento, nos ti-
nhamos sustentado os rtossos princípios «unidade
na liberdade», como os nossos camaradas já expu-
seram. Para não me alongar, vou apenas expor
o que certamente não é conhecído sobre o assunto.

O Partido Socialista não tem uma política no
Governo e outra fora do Governo. Outros partidos
praticam essa política e com bastante habilidade.
Nos não somos desses!

E se nós estamos no Governo é porque somos
socialistas. Ouando o Partido Socialista foi convida-
do para o Governo, todos; sabiam guem nós eramos.
Não se nos pode pedir a nós, socialistas, para dei-
xamos de ser aquilo que somos, para passar

a ser aquilo que outros querem que nós sejamos!
Nós contestamos esse plebiscito. Porque até

um réu, quando é julgado, tem o direito a ser defen-
dido. Nos não podemos ser matraqueados com um
plebiscito cujos resultados ignoramos, nós não po-
demos tomar posição sobre documentos que nos
foram ocultados, o que nós sabemos por docurnen-
tos, por provas e por testemunhos é que a maior
parte da classe trabalhadora não foi consultada
acerca do projecto da lei sindical! O que nÓs sabe-
mos é que não pode haver plebiscitos democráticos
quando na Televisão só passaram personalidades
a fazerem a defesa de uma dessas teses e nunca
foi concedida aos defensores dos pontos de vista
diversos a mesma possibilidade.

lsto não é democracia!
,A primeira reclamaÇão que nós fazemos é que

a Junta de Salvacão Nacional, a mais alta autorida-
de do Movimento das Forças Armadas, abra um
inquerito a esse «plebiscito»,! E que nesse inquerito
seja permitido ao Partido Socialista sem ser em
clima de demagogia e de calúnia, expôr as suas
razões, mostrar as suas provas, apresentar os seus
documentos; e mais do que isso, a todas as corren-
tes políticas ou sindicais da classe trabalhadora
(porque nenhum partido é o proprietário da classe
trabalhadora) a todas as correntes políticas de es-
querda seja dado o direito de se pronunciarem,
de analisarem esses documentos e de apresentarem
também as suas provas. lsto será democracia. O
que aconteceu é demagogia. Por outro lado, a vingar
o ponto de vista do sindicalismo de Estado, eu
não sei quais serão as consequências que daí po-
dem advir para a dignidade da classe trabalhadora.

Eu vou apresentar-vos resumidamente alguns
pontos. Neste momento, a Secretaria de Estado do
Trabalho está nas mãos da lntersindical. Por outro
lado, acontece que recentemente o Fundo do De-
semprego, que era administrado pelo Ministério das
Obras Públicas, passou para o Ministério do Traba-
lho. O Fundo clo Desemprego tem receitas anuais
no valor dos dois milhõe§ e quinhentos mil contos.
Eu pergunto se amanhã será exigido a um trabalha-
dor que, para beneficiar do Fundo de Desemprego,
se filie na lntersindical!

Há certas correntes políticas que têm feito ata-
ques sucessivos ao Ministério da Justiça, acusan-
do-o de ele não ter feito o saneamento dos Juízes
dos Tribunais Plenários. Eu já expliquei em carta
publicada nos jornais que não posso Íazer o sanea-
mento dos Juízes dos Tribunais Plenários, em con-
sequencra de u m decretodotempo doprof. Pal maCa rlos
que foi aprovado, nessa parte não com a concordancla
do Partido Socialista. Mas em consequência de
várias discussões, e para se chegar a uma solução
de compromisso, aprovou-se uma fórmula em que
os Juízes dos Tribunais comuns não podiam ser
saneados pelo Ministério da Justica. De qualquer
maneira, essa decisão política, que foi o resultado
de um compromisso e não duma proposta do Partido
Socialista, foi aprovada por todos os Ministros
do Governo de então, sem excepção de espécie
nenhuma. No entanto, quanto ao decreto sobre o
saneamento, logo no mês de Outubro se reconheceu
a necessidade de fazer a sua alteracão, e eu propus
que esse preceito da lei do saneamento fosse modifi-
cado. Mas até agora, e embora já tivesse sido apro-
vado na generalidade um determinado projeao que
elimina essa restrição, o projecto Ce lei é sempre
adiado de sernana para semana, de mês para mês,
e assim sucessivamente; de modo que vão conti-
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nuando a chover as críticas sobre o Ministério da
Justiça. Mas eu pergunto aos camaradas: qual é
a diferenca que há entre os Juízes dos plenários
e os Juizes dos Tribunais do Trabalho, onde pululam
elementos fascistas e reaccionários, juízes igual-
mente reaccionários e que no entanto não têm sido
saneados? E a lei actual, apesar de deficiente
permtte o saneamento desses juízes. Mas eu
pergunto: por que motivo é rlue aqueles que
criticarn o Ministerio da Justica por ele não fazer o
que não pode Íazer, não fazent aquilo que po-
dem e devem fazer? A demagogia e a mentira
é tal que eu até recebi um telegrama de um sin-
dicato do Nlorte apoiando o Ministério do Traba--
lho e acusando-me a mim de não ter saneado os
Juízes dos Tribunais do Trabalho... Eu já
respondi a esse telegrama com uma nota que enviei
para a lmprensa e que espero que os camaradas
leiam; e depois jr.rlgarão por si do ambiente de
demagogia e de calúnia em que nós vivemos.

Há certas correntes políticas em Portugal que
parece não quererem conceder o direito de vida
e de existência aos socialistas portugueses. Mas
nós dir-lhe-emos que têm de se habituar à nossa
presença na vida política do País. Podern ter ciumes,
podem, em casa, roer as unhas e podem inclusiva-
mente caluniar-nos as vezes que quiserem que nós
não responderemos nesse estilo. Nos não reconhe-
cemos a ninguém o direito de nos julgar a não
ser ao Povo português e ninguém e proprietário
do Povo português.

Os Tribunais cie Trabalho não foram saneados.
Faco aqui uma paragem. Eu peco aos camara-

das para me ouvirem com serenidade. Nos não
estamos aqui para atacar ninguém. estamos aqui
para nos defundermos, o que e diferente. E já temos
tido muita paciência mas a paciência esgotou-se
e nós resolvemos sair do silêncio em que estamos
porque entendemos que neste momento não é o
futuro do Partido Socialista que está em jogo; é
o futuro do Povo português. É o futuro de todas
as correntes políticas de esquerda ou de todas as
correntes sindicais de esquerda que não estão na
disposição de serem tutelados pelos salvadores pro-
,videnciais da classe operária e do Povo português.

O Ministerio do Trabalho também não foi sanea-
do. Um ex-membro do Governo fascista continua
lá a exercer funções perante os seus novos superio-
res hierárquicos. E agora eu pergunto: o Ministérie
do Trabalho fica com uma central sindical única,
com sindicatos únicos, com o Fundo de Desempre-
go, com funcionários fascistas e eu pergunto: o
que é que resultará deste neodirigismo da classe
oç»erá ria?

Com certezâ que não resultará nada de bom.
A sasse operária não e propriedade de nenhum
partido. não é propriedade de nenhum Estado, não
é proprieoace de qualquer corrente salvadora, eia
sabe gpverrÉ'-se e dirigir-se a si própria e não
precisa de ser n'rá^ p- 333 nem por elites nem por
cúpulas neodirigisias

Nós entendemc q-e o problem: das liberda-
des garantidas pelo Programa Co M F. A. não pode
ser decidido por meio de plebisi:o Se es:e prece-
dente pega para onde é que nós serernos :gvaÕos.
Já tem havido várías sugestôes de que um dererr:ii-
nado partido político da extrema esquerda seJa ,ie-
galizado, ideia a que os socialistas sempre se rêm
oposto. Trata-se de partido, aliás com quem estarnos
em divergência em muítos pontos. Mas pergunto

eu se amanhã se reunirent numa praca de Lisboa
algumas dezenas de milhar,-'s de pessoas para ilega-
lizarem esse partido polítir:o o Governo Provisório
terá que o ilegalizar? Eu não o farei enquanto lá
estiver. Aliás a mesma ameaça comeÇa a ser dirigi-
da contra o Partido Socialista. Houve alguém que
disse que era necessário pitrtir os dentes à reacção.
E agora os socialistas já são considerados como
reaccionários e espiões dtr C. l. 4... Eu dir-vos-ei
que nós não responderenros à calúnia por esses
processos. Mas com sereridade e com caln'la nos
diremos que não tentern partir-nos os dentes. Não
será fácil partirem-nos os dr:ntes!l!

Os fascistas não nos partiram os entes e em
democracia muito menos será fácil chegar-se a esse
objectivo. Mas isso mostra que o probléma da liber-
dade em Portugal comeÇêr a ser um problema. A
liberdade não é apenas para alguns á para todos
os portugueses.

Tem-se especulado mr:ito com a ci rcunstância
de que o Povo português talvez possa voitar ao
centro ou à direita, insinuando-se com isso que
o Povo pontuguês é reaccionário. Eu dir-vos-ei que
o Povo porguguês não é r'eaccionário. A liberdade
não é reaccionária. Reaccionária é a tendência para.
a hegemonia de certos partidos políticos. E se por-
ventura amanhã o povo português ao votar não
votar por uns partidos ou por certos partidos de
esquerda isso apenas demonstrará que esse partido
ou esses paftidos atraicoe ram a confianca que o
Dovo português neles depositou.

Pa ra que as coisas seja m ditas com toda a
clareza existe na base de todo este conflito uma
divergência fundamental errtre o Partido Comunista
e o Partido Socialista. Será uma verdadeira tragedia
nacional se o Partido Conrunista não respeitar as
regras da democracia política. Nos nunca fomos
anticomunistas, mas os cornunistas são antisocialis-
tas. Nos partilhamos com os comunistas do PCp
as caCeias o exílio e as p€.rseguicões. Sempre que
foi necessário defender utrt comunista durante o
fascismo os socialistas sen'tpre o defenderam. Mas
não me consta que alguma vez um socialista tivesse
sido defendido por um comtrnista.

Nos queremos uma ci€)mocracia para todos os
portugueses.

E se o povo português em eleicôes democráti_
cas e livres, não em plebisc:itos pre-fabricados votar
no Partido Comunista, nos erntendemos e entendere-
mos que eles devern ser o Governodo nosso país.
O que não aceitamos de rnaneira nenhuma é que
o Partido Comunista diga que defende a democracia
política diga que aceita as eleicões para a Assem-
bleia Constituinte pontos ,aliás que constaram de
todos os programas unitá rios de luta antifascista
durante o regime fascista, e que fora do Governo,
contrariamente àquilo que afirma esteja a praticar
uma política de sabotagem da construção da demo-
cracia e do socialismo em iiberdade. Outro exemplo
é o programa de reconstrucão económica. O Gover-
no aprovou um programa de emergência económico
nas suas linhas gerais que é muito mais avancado
do que o programa de enrergência aprovado pelo
Congresso do Partido Comunista em Novembro do
ano passado. Muito mais avanÇado mas depois dele
estão aprovado, com isto do próprio Partido Comu-
nista. ele imediatamente faz uma campanha a recla-
ma'aquilo que nunca no seu Congresso foi reclama-
do, com reclamacôes absolutarrÉnte imprevistas,
criando ou pretendendo criar um clima de descredi-



to sobre os ministros civis e militares do Movimento
das Forças Armadas a quem foi entregue a orde-
nacão desse Programa. Perguntamos: onde está a
lealdade do P. C. P. para com o M. F. A. que
ele tanto bajula e aduba? A lealdade aos compromis-
sos políticos traduz-se por actos e não por palavras.

Nós entendemos que o Partído Comunista deve
ter na vida portuguesa, no Governo português, na
democracia portuguesa, no socialismo português,
o lugar que o Povo português lhe quiser dar.

So o Povo pode determinar o lugar que a ele
compete. Só o Povo pode determinar o lugar queno
processo da construção da democracia cabe a'cada
um dos paftidos políticos. O que nós não aceitamos
9 que a democracia política, as eleicões para a
Assembleia Constituinte, sejam constantemenie pos_
tas em causa, através de manobras demagógicas,
ataques de surpresa com violacão dos seus compro_
mrssos, com uma campanha de calúnias contra os
socialistas, com uma campanha de ninguem que
colocam a vida democrática num ambienie pratica-
mente insuportável. Nós devemos fazer um esforco
de serenidade. Devemos fazer uma capanha, náo
digo para catequizar o pCp, porque nós não.somos
catequistas, embora pareca que os haja noutros
sítios, mas para serenar e acalamar a vida política.

O ambiente da democracia por manifestacões
e contramanifestacões de ruas e extremamente peri_
goso. Eu deixo ao meu partido a orientacão poiítica
que enter a esse respeito. Mas o gue eu entendo,o que eu penso e devo dizê-lo, é que se está a

criar um clima de efervescência que só favorece
a reaccão, só favorece o aventureirismo da direita,
porque certas forças de esquerda não parecem inte-
ressadas em construir uma verdadeira democracia
socialista em Portual. E não basta que haja
eleicões, é preciso que elas sejam disputàdas em
consicões de igualdade entre os vários partidos.
Eu não vou fazer uma enumeração desses casos,
mas há problemas preocupantes na liberdade, em
Portual.

E um deles é que as liberdades para alguns
sã.o toneladas e para outros não passam Oe al§uni
miligramas.

Tem-se discutido muito se os minístros socialis-
tas saiem ou não do Governo. Eu já declarei que
não saio do Governo aos empurrões! 
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.. .Nór queremos saber quais são os partidos
políticos que aceitam com lealdade e com respeito
pela democracia, as próximas eleicões para a As_
sembleia Constituinte, porque se elas se não realiza_
rem até 25 de Abril não haverá democracia em
Portual. E muito menos haverá uma democracia
socialista em Portual.

Por isso nós podemos reafirmar aos nossos
aliados da. esquerda que tambem não sairemos aos
empurrões. Se as bases do partido resolverem a
nossa saída nos sairemos mas doutro modo, aos
empurrões e à cotovelada eles que vão experimen_
tar essa técnica com oiltros ou para outros lados.

Nos socialustas não vamos aos empurrÕes.

Discurso de MANUEL ALEGRE
Camaradas:
Na madrugada de 2.a para 3.a-feira ceftos secto-

res da Rádio decidiram decretar a Iiquidacão políti-
ca do P.S.

Permitiram que um só Partido monopolizasse
o microÍone, aplaudido por organizacões fantoches
e secundado por um grupo mais preocupado em
salvar a alma do que em transformar a realidade.
Orquestraram uma campanha num tom que lembra-
va singularmente outras que neste País se fizeram
antes do 25 de Abril, com um único objectivo: prepa-
rar o terreno para varreÍ o P.S. da cena política
portuguesa. Ou seja: para liquidar o processo demo-
crático e instaurar uma nova ditadura. Pois bem
camaradas: o que se passa aqui esta noite mostra
que o P.S. não precisa de monopolizar microfones
para dizer que é o Partido dos Trabalhadores; e
não precisa de o Íazer porque os trabalhadores
estão com o P.S.. E estão com o P.S., porque sabem
que o P.S. não pretende substituir-se aos trabalhado-
res e às suas organizacões de classe para instaurar
contra eles, ainda que em nome deles, uma nova
ditadura. Os trabalhadores estão com o P.S. porque
sabem que o P.S. é um Partido democrático, que
respeita a vontade dos trabalhadores, que se bate
pela liberdade dos trabalhadores. O que se passa
aqui esta noite, camaradas, mostra que para calar
o P. S. é preciso fazer de novo de Portugal um
País amordaçado, é preciso recorrer a uma nova
censura, a uma nova polícia política, a um novo
sistema de repressão. O que se passa neste momen-
to em Portugal mostra que a liberdade dos trabalha-
dores não é burgr.iesa; a liberdade dos trabalhado-

res é revolucionária, é
sua luta contra todas
manipulacão.

uma arma fundamental da
as formas de exploração e

A conclusão que é preciso tirar, camaradas,
é que quando a liberdade dos trabalhadores está
ameacada, o Partido da Revolucão é aquele que
assume a sua defesa.

E esse Partido, neste momento, em Portugal
éoP.S.

Camaradas: na noite de 2."- para 3.a-feira, num
momento em que o nosso Partido era alvo de uma
monstruosa campanha de calúnias, vimos com sur-
presa o capitão Vasco Lourenço, de sobrolho carrega-
do e num tom duro, ler um comunicado, da Comis-
são Coordenadora, que, naquele contexto, não podia
deixar de ser interpretado como um ataque ao P.
S.. Claramente, porque este é um momento de falar
claro, queremos dizer, como militantes revolucio-
nários que somos, que não nos assustam sobrolhos
carregados, se.jam eles civis ou militares.

Não abdicamos nem abdicaremos jamais do
direito de manifestar livremente a nossa opinião.
Foi por esse direito que nos batemos. Por ele conhe-
cemos as prisões, as perseguições policiais e o
exílio. E foi para restaurar esse direito que o M.
F. A. fez o 25 de Abril. Assumimos perante o País
o compromisso histórico de cumprir o Programa
do M. F. A.. Respeitaremos esse compromisso. E

diremos não a todas as tentativas para se utilizar
o Programa do M. F. A. contra o seu obiectivo
essencial, que é o de instaurar a democracia no
nosso país.

O ministro do Trabalho, capitão Costa Martins,



perguntou quem tem medo do povo. Fraternalmente,
nós diremos ao ministro do Trabalho que quem
tem medo do Porro é quem tem medo da'liberdade
do Povo; quem tem medo do povo é quem tem
medo da democracia; quem tem medo do povo
é quem tem medo das eleicões; quem tem rnedo do
Povo e quem tem medo que os trabalhadores contro-
lem os seus sindicatos sem tutela do Estado e sem
tutelas partidárias; quem tem medo do povo e quem
tem medo que os trabalhadores destruam defíniti-
vamente o aparelho de Estado fa burguesia e cons-
truam o regime Socialista, o regime em que o Poder
seja directa e democraticamente exercido pelos
prop rios trabal hadores.

O P. S. não tem medo do Povo pela simples
razão de que o Povo, a grande maioria do Povo
português está com o Partido Socialista.

O P. S. não tem medo da liberdade; nem dentro
do Partido nem fora do Partido.

O P. S. não tem medo das eleicões; nem dentro
do Partido nem fora do partido.

O P. S. entende que não são os partirlos que
devem controlar os trabalhadores, são'os traballia-
dores que devem controlar os seus partidos. Não é o
Estado que deve controlar o povo, mas o povo
que deve controlar o Estado.

Estamos a travar uma batalha decisiva. Não
só para o futuro da democracia e do socialismo
no nosso país, mas para a luta das classes trabalha-
doras na Europa. Estamos mesmo convencídos de
que é uma das mais importantes batalhas ideológi-
cas e políticas que nos últimos S0 anos se travaram
na Europa pelo Socialismo. E porquê camaradas?
Porque em nossa opinião estão criadas condições
para pela primeira vez se construir o socialismo
por uma via democrática, popular e proletária que
nos permitirá realizar a síntese da democracia políti-
ca e da democracia económica, das liberdades de-
mocráticas e da socializacão dos meios de pro-
ducão. Com efeito, o 23 de Abril desfechou um
golpe profundo no aparelho de Estado da burguesia.
O fascismo, que era violência institucionaliiada e
a forma política que assumiu no nosso país a ditadu-
ra do capital, foi derrubado pela forca das armas.
As Forcas Armadas, elemento essencial de qual-
quer aparelho de Estado, deixaram de estar ao
serviço da classe dominante. A burguesia já não
pode governar como governava. E os explorados
deste País já não querem viver como viviam.

O Socialismo está na ordem do dia. Está na
ordem do dia uma transferência de classe ao nível
do Poder. E estão criadas condições para que essa
transferência se faça por via democrática. Estão
criadas condições para que os trabalhadores utili-
zem revolucionariamente os seus direitos políticos
e exercam as liberdades democráticas para liquidar
definitivamente o poder do capital e para criar
em Portugal as condições concretas da liberdade;
ou se.ia: o Socialismo.

O problerna que está em causa, camaradas.
e, portanto, o probiema da perspectiva polÍtica, o
problema da via par.a o Soc,aiismo. o problema
da forma e do conteucto cc fç:i-ro poirt co do País.
Via democrática ou contro'o au:or:3r c oo goCer.?
Democracia ou ditadura? AprofunoaíaÉ-:c :as 3?.-
dades ou supressão das liberdades?

Somos marxistas. camaradas. E cornc r€rx.s:3s
pensamos que o socialismo não e a c :33-!'a :=
um partido, é o poder democrático dos traoa ha::-
res. Esta é a questão essencial. Nós pensemos e,e
é possível construir em Portugal urna democrac,a

socialista. E somos contra toda e qualquer tentativa
de suprimir as liberdades para instaurar no nosso
país um regime totalitário de fachada democrática.

Há duas vias em confronto. A via democrática,
que assenta no respeito pela liberdade dos trabalha-
dores e pela vontade do Povo, e a via que pretende
substrtulr o processo democrático de massas pelo
controle autoritário do poder.

Nós pensamos que a nossa via, a via democrática,
é a via revolucionária portuguesa, é a via de esquer-
da.

E pensamos que uma. via antidemocrática e
sempre uma via de direita. É que a revolução, cama-
radas, não se faz sem os trabalhadores, não se
faz contra os direitos fundamentais do Povo. A revo-
lução e um acto de libertação em todos os planos.
E não há libertacão sem o exercício concreto das
liberdades concretas. Esta é a nossa posição. E

é por defendermos esta posição que somos um
partido revolucionário, o partido da liberdade e do
socialismo.

Não somos sociais-democratas nem reformis-
tas. Sociais-democratas são os que pretendem man-
ter o capitalismo com uma fachada democrática.
E reformistas são todos os que se pretendem substi-
tuir aos trabalhadores para, em nome deles, institui-
rem o capitalismo de Estado, de fachada socialista.

O P. S. não salvará o capitalismo. O P. S.
bate-se pela destruicão do capitalismo e pela edifi-
cação da sociedade sem classes.

E considera que na situação concreta de Portu-
gal o caminho para o Socialismo passa pelo cumpri-
mento rigoroso do programa do M.FA..

Por isso dizemos não. Não à aventura, não
à manipulacão, não à ditadura, tenha ela a cor
que tiver. E dizemos sim à democracia, sim à unida-
de e liberdade dos trabalhadores, sim ao Socialis-
mo, entendido como poder democrático dos traba-
lhadores.

Camaradas, há dÍas neste mesmo Pavilhão de
Desportos de Lisboa, num comício do M.D.P., pe-
diu-se o saneamento do P.S.. Ora nós perguntamos:
que espécie de Estado «amplamente democrático»
é esse gue se pretende fazer contra um grande
partido democrático, como é o P.S.? Oue espécie
de Estado amplamente democrático é esse que se
pretende fazer com campanhas de calúnias contra
o P.S., que tem o apoio e a confiança de milhares
e milhares de trabalhadores?

O Povo, camaradas, o Povo que não é reaccio-
nário, o Povo que está farto de ditadura, saberá
tirar as suas conclusões.

Pela nossa parte, reafirmamos que gueremos
construir a democracia e o Socialismo com todas
as forças democráticas e socialistas deste País.
Mas chegou a altura de perguntar se há quem pense
que é possível construir a democracia sem o P.S.
ou contra o P.S.. Este comício, o apoio que nos
chega de norte a sul do País, são já uma resposta
clara. Sem o P.S. não é possível levar por diante
a revolução do 25 de Abril. Sem o P.S. não é
possível construir a democracia e o Socialismo em
Poftugal.

Camaradas do P.S.!
Ca ma radas trabalhadores!
Está nas nossas mãos a defesa da democracia,

está nas nossas mãos a possibilidade históríca única
de cocstruir um Portugal dos trabalhadores, um
Poítuggl Socialrsta.

VÍVA A OáSSE TRAEALHADORA!
vrvA o Ps.!



Discurso de NETO ORFAO
Camaradas:
Se fôssemos aquilo que a infârnia, a calúnia

propalaram durante a última semana e mais dias
atrás, não estaríamos aqui, de cara levantada, a
defender a nossa luta e a nossa luta é a luta pela
liberdade, a liberdade que é revolucionária, a liber-
dade da unidade dos trabalhadores. Camaradas:
a liberdade está em perigo. Fala-se em liberdade
real e concreta e liberdade abstracta para confundir
e para emocionêr mas a liberdade que queremos
não é a abstracta, como nos acusam, mas a concre-
ta, de que alguns pretendem possuir o monopólio.
Quem defende o direito à greve? Respondem-nos
que só se deve defender a greve contra o capitalismo
opressor, monopolista e imperialista, nós afirmamos
que o direito à greve é uma arma inalienável e funda-
mental para a luta permanente dos trabalhadores.
As classes trabalhadoras em luta e em movimento
só auto-organizando-se, se poderiam opor aos
desígnios monolíticos, burocráticos e dirigistas. Por
isso há que ilegalizar aquilo oue há de mais leqítimo
para a classe trabalhadora, a luta dos trabalhado_
res, a sua auto-organização até à conquista do po-
der e é isto porque lutamos. Mas nós somos firmes
e precisos e por isso afirmamos que o socialismo
não é nem deve ser feito para as classes trabalhado-
ras antes deve ser feito pelas classes trabalhadoras.
Se têm medo da forca da classe trabalhadora é

porque tentam impor-lhe na lei o que essa forca
implica e implicitamente criaria. Porque nos cha-
mam oportunistas, quando defendemos os trabalha-
dores, atacando a lei da greve e nos chamam divisio-
nistas quando definimos a crração das comissões
de trabalhadores? Camaradas, a classe trabalhado-
ra em luta é a classe mais avançada e não precisa
que lhe digam da cúpula o que é ou não é oportuno
fazer. É dentro de si própria que está e se desenvol-
ve a sua consciência de classe. Vamos serenamente
aguardar os acontecimentos mas temos a certeza
que neste momento é o P.S. que tem a análise
correcta da sociedade portuguesa e é por isso que
tentam abatê-lo. Só sem aventurismos se consoli-
darão as conquistas de Abril. Doutro modo, está-se
perdendo a verdadeira perspectiva da luta está a
levar-se o País para uma aventura que só beneficia-
rá as classes possuidoras. E assim não é difícil
prever que jamais se construiria o País que sonháva-
mos para este rincão da Europa. Sem convulsões
tar-se-ia uma revolucão para firmar cada vez mais
os tão veementes e reais anseios do povo português
E por isso que lutamos. Em liberdade construíremos
a verdadeira democracia socialista. Nos temos a
forca da razáo e em 25 de Abril terminou o nosso
esmagamento pela razáo da força. Viva o Partido
Socialista. Viva a unidade das classes trabalhado-
ras.

Discurso de MARCELO GURTO
CAMARADAS TRABALHADORES trabalhadores socialistas, fraternalmente unidos, so-

Estamos aqui num acto concreto e decisivo lidários, livres!
de luta pelo socialismo. Outro método usado contra nós é o de nos

Não são as nossas palavras que mais importam acusarem, e aos trabalhadores que não concordam
mas sim a nossa presenca e a afirmação de luta com a cúpula da lntersindical, de ligacões ao impe-
que vai sair desta manifestacão: rialísmo norte-americano, à tenebrosa CIA!

Pela unidade dos trabalhadores, um não redon- Julgam esses senhores que os trabalhadores
do à unidade sindical imposta por lei, um sim decidi- são estúpidos ou ingénuos e que se deixam enganar,
do à independência da classe trabalhadora em re- neste Portugal desperto pela revolução socialista
lação ao Estado, aos partidos políticos e às lgrejas! em marcha!
Um sim esmagador ao sindicalismo democrático Ou então julgam-nos ou querem-nos acusar de
construído na base. agentes de divisão da classe trabalhadora!

A campanha de calúnias lançada contra o Parti- A luta sindical unitária que defendemos é uma
doSocialista atinge também ostrabalhadores. luta de classe, uma luta sem quartel contra a burgue-

Os métodos usados nessa campanha são velhos sia exploradora.
e os trabalhadores não os utilizaml Ouem lanca Oue esses senhores fixem bem isto: não somos
essa campanha contra nós quer unir ou quer dividir estúpidos nem ingénuos para nos deixarmos levar
os trabalhadores? por quaisquer cias, somos intrépidos lutadores por

Não têm a coragem de falar no Partido Socialis- uma accão sindical da classe trabalhadora em luta
ta mas falam em forças que defendem o pluralismo contra o capital! Fala-se depois em vontade da maio-
e como não se submetem à sua ditadura todos ria. Oue a maioria cios trabalhadores deste País
os outros partidos defendem o pluralismo sindical, já se pronunciou a favor da unicidade síndical.
a divisão da classe trabalhadora! Não se explica bem o que é esta unicidade.

Suja calúnia esta camaradas, própria de agen- Palavra complicada, atirada para iludir as massas
tes da burguesia e não de quem se diz defensor e porvezestem-o conseguido.
dos trabalhadores!

O Partido Socialista é um partido de trabalhado-
res, em quem estes confiam. A melhor prova disto
está nesta manifestação, em que estão reunidos

Oue é a unicidade?
É a unidade imposta por lei. Mas e mais do

que isso! É a unidade fabricada pelas direccóes
sindicais e aDresentada ao Governo como sendo



a vontade das massas trabalhadoras.
Pois eu pergunto: quereis uma unidade submeti-

da ao Estado?
Ouereis uma unidade submetida a um partido

ú nico?
Ouereis uma unidade sem liberdade, sem força

sem independência dos trabalhadores?
Então escolhei a unicidade! Mas se quereis

uma unidadê conscientemente afirmada, uma unida_
de livremente construída pela vontade'livre e inJe-pendente dos trabalhadores, e não por palavras
de ordem e manipulações iluminadas'então, esco_
lhei a unidade sindicat democrática da classe trabã_
lhadora!

. E gg" maioria é essa que se diz que votoupela unicidade?
A maioria dos 300 000 funcionários públicos

que não foram consultados?
A maíoria dos 900 000 camponeses pobres e

operários agrícotas que não foram'àoÀsultados?A maioria dos trabalhadores qúe nao foramconsultados (como se vê pelos telãgiâmas e mensa_gens que recebemos) que não foram às assembleias
desprezando os sindicatos em qrà nao á"àáitãÃ,a ma.ioría expressa em assemblàias de 50 ou 10ótrabalhadores com síndicatos Oe S mll, 6 míl e 1O Oóóassociados?

A maioria que se pronunciou em ambíente de
pressão e de manipulacão das assembleias?

lemos que ser sérios e responsáveis: nem hou_ve marona nem mesmo que a houvesse essa maió_ria foi democraticamente- expressa! O MFA quer
saber a vontade do povo? A vontade dos trabalhado_
res?

P.ois..tem que ouvir um povo livre e não umpovo iludido e enganado! pois'tem que estar atentoe ttrar conclusões desta manifestacão de liberdade
e unidade dos trabalhadores.
_ Todos temos de estar atentos camaradas! Nós,Partido Socialista, o povo português á o fvffÀ, tênide saber tirar conclusões das olupacões de fábri_
cas, da manifestação de vontade iÀdependente das
massas trabalhadoras, nas suas comissões de traOà_
lhadores.

Atentos às negociacões e às vitórias arrancadas
sobre o patronato por essas comissões unitárías
de trabalhadores!

Atentos às tentativas de um partido polítíco
para destruir e substituir essas comissões de traba-
lhadores, unitárias, independentes e fortes, por co-
missões sindicais nomeadas pelas direcções dos
sindicatos!

Temos que saber o que isto significa e não
tentar desconhecer e esmagar esta vontade indepen-
dente dos trabalhadores.

Esta também é a vontade dos trabalhadores

e do povo português e todos os dias nas fábricas,
nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia,
por todo o País, ela se manifestal

E as leis?
Todos os dias, ocupações de fábricas, greves

de protesto, de solidariedade para saneamento-, tudo
contra a lei de greve qus os trabalhadores chamam
de regulamento antígreve.

Tudo ilegal camaradas!
Vem aí a Lei Sindical. Se é a do projecto e

da unicidade, é pre,ciso que o Governo'saí'ba que
os trabalhadores não a poderão cumprir. g nao
,nos venham depois dizer que o partidô Socialista
está a incitar à desobediência às leis.

Que .ninguém nos venha dizer isso porque é
falso e calunioso.

. O que, o Partido Socialista é, ao dizer isto,é um Partido responsável e sério que não quei
enganar ninguém que declara o que pensa e não
guarda hipocritamente as suas intencões e o resulta_
do das suas análises políticas pará afirmar depois
que apoia o M. F. A. e defende os trabalhadores.
Não!

. Pensamos que a Lei Sindical é injusta, que
é .contra o Programa do M. F. A., que não assegura
a liberdade sindical, e afirmamo-lo. '

Pensamos que a Lei Sindical não poderá ser
cumprida, por essas razões e porgue não correspon_
de à vontade lívre dos trabalhadoàs.

E dízemo-lo.
Pensamos que o que está em causa com esta

Lei é a democracia, é a construcão em liberdade,
de uma sociedade, é o cumprimento ao prOpiió
programa do M. F. A., compromisso fundamental
assumido pelo M. F. A. para assegurar a via demo_
crática 9 livre para a sociedade portuguesa.

A Lei Sindical é só um sinal áe alarme para
essa via democrática, mas importante e decisivo
para a continuação do processo democrático e revo_
lucionário em Portugal.

É isto que pensãmos, é isto que dizemos.
O Partido Socialista e todas as forcas demo_

cráticas tornaram-se a garantia desse processo. Con-
tinuaremos a lutar porêle até conseguirmos a nossa
finalidade.

Com todo este p_ovo que aqui veio para gritar
LIBERDADE, UNIDADE, DEMoCRACIA e 

.socIÀI-Is.

MO.
Por isso com ele dizemos:

t
,

VIVA A DEMOCRACIA!
V]VA A LIBERDADE!
VIVA A UNIDADE LIVRE DOS TRABALHADO-

RES !

VIVA A UNIDADE SINDICAL!
VIVA O PARTIDO SOCIALISTA!



Discurso de MÁRIO SOARES
A encerrar o Gomicio Mário Soares proferiu o

seguinte improviso:

Camaradas:

Todos temos que ter a consciência perfeita
de que esta é uma hora grave da vida do nosso
Partido e da vida do nosso país. É uma hora grave,
mas, para nós, também uma hora de júbilo porque
marca a vitória da liberdade no nosso país. Esta
impressionante manifestacão, que eu devo dizer-
lhes que não é só o que aqui está dentro, por-
que lá fora, nos corredores e à chuva, durante
todo o tempo em que aqui temos estado, está
a manifestar-se mais do dobro das pessoas que
aqui estão dentro a favor do nosso partido. lsso
quer dizer o quê? Camar:adas quer dizer, em primei-
ro lugar 

- 
nós temos consciência disso 

- 
que

nós somos um grande partido, um grande partido
das massas trabalhadoras portuguesas, mas quer
dizer também, camaradas, para além desse
facto, quer dizer que se não brinca impunemente
com a liberdade do nosso povo e com a democracia
portuguesa. Sempre o afirmamos no nosso passado;
nós, socialistas, somos o garante das liberdades
públicas em Portugal e continuaremos a sê-lo ate
ao fim. Por isso, nós entendemos, com a razão e com
a serenidade de que nos deu um exemplo magnífico
o nosso camarada Francisco Salgado Zenha, nós
entendemos vir dizer que se o P.C.P. não jogar
seriamente o jogo da democracia em Portugal, isso
será uma tragedia para o povo português. Mas nós
dizemos também, camaradas, que seja qual for a
opcão do P.C.P. nós não nos deixaremos satelitizar..
Nós defenderemos a liberdade, como a defendemos
no tempo do fáscismo, mas, camaradas, nós temos
que ser veementes nesta afirmacão, temos que ser
também serenos, temos que saber manter a calma.
Temos de ver se existe neste país, e neste mornento,
um estado de crise. Se existe, neste momento. uma
divergência profunda entre os partidos democráti-
cos, não existe uma situacão de ruptura e tudo
faremos para a evitar.

É por isso, camaradas, que medindo a gra -

vidade da situação, medindo a gravidade na-
cionalei nternacionaldo desafioquenosfoi
lancado, nos viemos aqui. E daqui, perante
todo o povo português, que dirá se quer a
nossa colaboracão para a institucionalizacão
de uma democracia pluralista, nós seremos fieis
obreiros, nós seremos esforcados, nós seremos
leais colaboradores de todas as forças democráticas
que trabalhem para esse fim. Mas se pensam numa
escalada de histeria progressiva que nos vá levar
por esse caminho à ditadura do proletariado, tal
como eles a entendem, ou a uma democracia dita
popular, aí nós dizemos que não contem connosco.

E dizêmo-lo não somente ao Partido Comunista,
como a todo o povo português. Dizêmo-lo, também,
aos nossos aliados fraternais do M.F.A. Nós estamos
com o M.F.A. para a realizacão da democracia plura-
lista, para a realizacão das liberdades públicas em
Portugal. Nos queremos lutar contra o capitalismo

nós deixamos de reconhecer que há, etectrvamente

-- como aqui hoje foi dito -- condicões reais
par:a abrir uma via para o autêntico socialismo em
Portugal. Nós queremos lutar contra a burguesia
e queremos realizar em Portugal uma sociedade
sem classes. Acerca disso, ninquém pode ter dúvi-
das 

- 
sempre o dissemos. Mas queremos fazê-lo,

atentas as condições portuguesas que são originais.
Gracas ao apoio do M.F.A. e ao seu espírito progres-
sivo, considerando também as condições do momen-
to internacional, queremos abrir a via para o socia-
lismo, rnas mantendo a liberdade e sem riscos de
aventura de uma guerra civil. Nós temos evidentemen-
te problemas. E da Lei Sindical foi um problema
que nos obrigou a vir falar esta linguagem ao País.

Mas não é só o problema da Lei da chamada
Unicidade Sindical que_ nos leva a dizer NÃO e
a estarmos cautelosos. E tambóm, mais importante
que isso, se é possível, a manipulacão dos órgãos
de lnformacão, da Rádio e da Televisão, a que
assistimos e não podemos iludir. Para citar um só
exemplo, camaradas, se há, como pretendem, um
milhão e tal de trabalhadores a favor da Unicidade,
porque é que não foi aceite o repto que o nosso
camarada Francisco Zenha lançou e que era de
ele próprio ir à Televisão discutir com Carlos Carva-
lhas este problema?
. E caso para perguntar quem tem medo do diálogo
livre, quem tem medo dos trabalhadores? Mas a

par das dificuldades que nós vivemos, das situações
das quais nós não seremos. cúmplices, nem pdlo
silêncio, a par disto, temos também que reconhecer
o que tem sido de extraordinário a vida em Portugal
nestes oito meses. E eu- que cheguei hoje da Cimei-
ra do A!garve, tenhc que lhes dizer: enquanto este-
varn a ser desr'.:3CaS aS atenCÕes dO povO portuguêS
para este problema. estávamos a negociar com os
três movimentos nacionalistas angolanos, a Paz em
Angola, a cooç)eracão entre Portugal e Angola. E

é preciso chamar a atencão do povo português
para o que teve oe extraordinário esta obra que
se realizou 

- 
e com a qual o Partido Socialista

está intimamente relacionada 
- 

que foi a de fazer-
mos em oito rneses a descolonizacáo de todos os
territórios africanos de expressão portuguesa, e aca-
barmos com as guerras coloniais; e mais do que isso;
de contribuirmos para urna modificacão radical em
toda a política Oa Átrica Austral, fazendo recuar e
Íerindo de morte o racismo e o «partheid». lsto signi-
fica que o Programa do M. F. A. o Gcverno Provisó-
rio têm virtualidades, têm capacidade, têm a.possibili-
dade histórica de não só contribuir para a modifi-
cação total das condicões de vida do nosso povo,
institucional verdadeiramente a Democracia no nosso
País, como também de contribuir decisivamente pa-
ra a paz no mundo e para o progresso em múltiplas
nações.

lsto é um facto reconhecido unanimemente por
todos os países do bloco de Leste ou do bloco
do Oeste, pelos países africanos, por todos os obser-
vadores internacionais. O Movimento das Forças
Armadas e o povo português, em uníssono, precisam
de continuar o processo revolucionário do 25 de Abril,



mantendo a liberdade, mantendo a democracia, por_
que se não o fizessem ficariam para sempre compro_
metidos.

E isso, camaradas, que nós hoje viemos dizer_vos
aqui. E por vosso intermédio, por intermédio dos
órgãos de comunicação, a todo o povo português.
Este povo, com o 25 de Abril, viu nascer uma grãnde
esperanca. Passados oito meses, realizou-se uma
obra a todos os títulos notável, no domínio da desco-
lonização, da institucionalizacão das liberdades, da
economia, onde existe agora um programa de mer-
gência.que, a ser defendido por todaõ as forças de-
mocráticas portuguesas, pode solucionar, a curto
prczo, alguns dos problemas fundamentais do povo
português. Mas para podermos prosseguir este desi_
derato, que nos abre o caminho para ó Socialismo,
não comecemos por destruir as liberdades. Não esta-
tizemos a vida nacional. Não enveredemos por tipos de
políticas totalitárias, porque se o fizessemos iriamos
contribuir para desvirtuar a Revolucão do 25 de
Abril, iríamos comprometer decididamente a espe-
rança gue nasceu nesta terra nesse mesmo 25 de
Abril de 1974.

O P.S. sabe que, defendendo, como faz e coma energia com que o taz, as liberdades públicas
em Portugal, está não só a defender os inieresses
do nosso Partido, como está a defender os interes-
ses do Povo português, no seu conjunto.

Porqug nós somos daqueles que entendemos
que não queremos liberdade só para nós, mas sim
para todos os portugueses, sem excepcão, sejam
quem forem, e ainda que sejam nossos adversários.
Como Secretário-Geral do Partido Socialista, tenho
que vos deixar com uma palavra de confianca, de
optimismo.

A situacão, camaradas e dificil, mas o povo
Português, os trabalhadores portugueses, os Parti-
dos democráticos portugueses saberão encontrar
uma solução para estes problemas, saberão enten-
dê-los, e unir-se, na liberdade, na independência,
na igualdade. «Saberão impor a continuidade
do processo democrátíco, da Revolucão a caminho
do Socialismo gue está marcha. Para isso é preciso
gue nos batamos pela realização-. no prazo previsto
de acordo com o compromisso solene das Forças
Armadas, que nós sabemos que será respeitado

- 
que nos batamos por eleições, pela primeira

vez livres ao fim de 50 anos. Oue Àós sâibamos
conseguir queessas eleicões se realízem e que elas
sejam uma vitória da democracia e do Socialisr.no
em Portugal. Nós dissemos claramente gue essa
foi a linha aprovada quase unanimemente apenas com
três votos contra no Congresso do nosso Partido. Res-
peitaremos o resultado das eleicões, seja ele qual for.
Pois bem, é necessário que todos os partidos Demo-
crát,cos o afi rmem por igual. Ouando nós enfatiza_
Ínos a importância das eleições, não quer dizer,
carnaradas, que pensemos que o nosso partido
deve ser um Part,do do tipo eleitoralista. ,q óróvãque ele rÉo é um Paqido do tipo eleitoralista era
dada hoie, se não mÉsse sido dada desde o 25
de Abril para cá- Nós estarnc inseridos. e continua-
remos a estar, nas hrtas ooncÍetas do n6s6 psuo.
Simplesmente nós peírsarÍÍtG qÉ. no eíádio actual
da sociedade portugtuGa, paÍir daÍificaçao óo arn-
biente nacional, para evitar as pcircis ÍnirõÍr.r-
lacões da opinião, para evitar que ceÍtc grupG
ou partidos se considerem os únie rcp.e=rfa-nF
vos da classe_ operáiia, é necessário qr.c o povo
se pronuncie. E a única maneira conhecida, carnara-

das, é através do voto livre e secreto, e não através
de manifestaçÕes de massa.

No início da guerra colonial, alguns camaradas
meus e eu próprio,dirigimos um repto ao Governo
de Salazar, que dizia que o povo estava com ele
na sua política c_olonialista, e que lançava sto-
gans de «Angola é nossa»e outroà que táis. E nós
lançámos um repto, e dissemos faca um referen-
do ltvre, pergunte ao povo português se ele quer
continuar, ou não, com a guerra colonial. Salazar
respondeu-nos que não era preciso um referendo:
a manifestacão que tivera no Terreiro do paco era
o melhor de todos os referendos.

Camaradas, viu-se o resultado que deram essas
manifestacões. Nessa altura, alguns de nós éramos
acusados de traidores à Pátria, faziam-se grandes
campanhas orquestradas, e isso não nos afastou,
não nos impediu de contínuaremos, até ao limite
d-as_ nossas .possibilidades, na cadeia, na depor-
racao, no exílio, de continuarmos a nossa luta,'por
aquilo que considerávamos justo. Ê assim, camára_
das, que procedem os Socialistas!

Camaradas, o nosso partido deu nestes dias uma
orova e vitalidade extraordinária, uma prova de
unidade também extraordinária. Basta percorrer as
ruas de.Lisboa, para vero que foi a mobilizàção, emtrêó
dias, das nossas bases. Basta assistír 'ao que foi
este comício. Basta saber os milhares de camãradas
que estão aqui connosco e lá fora e à chuva, é
que se manifestam connosco de acordo com aouíto
que nós estamos aqui a dizer, para sabermos'que
nós somos um grande Partido popular. Camaradas,
tenhamos consciência da nossa força. Camaradas.
estej,amos calmos, estejamos seguios, estejamos
confíantes. A liberdade não morrãrá neste pãís. A
democracia sem efeito com as liberdades, será
mantida em Portugal!

Camaradas, tenho que terminar fazendo-lhes um
a.pelo que reputo de importante. Atguns camaradas,
de vários sectores aqui presentes, mandaram bilhel
tes para a mesa, dizendo que gostariam que a
este meeting se seguisse uma manifestacão.
Nós, camaradas, conscientes das nossas respoósa_
bilidades, entendemos que essa manifestacáo não
deve ter lugar. Nós entendemos que não podemos
dar ocasião a gue se caia em provocacões, sejam de
que espécie forem. E, camaradas, não podemos esque-
cer gue para além das nossas dívergêncías, ilue
foram lealmente apontadas, rnas seri acrimonia,
sem .maledicência, com compreensão, a reacção
está ínteressada êm aprofundar essas divergências
e em as agravar. E o Povo português está intéressa-
do na unidade das forças democráticas. É por essa
unidade, na igualdade, no respeito mútuo, ná diversi-
dade, sem hegemonias, é por essa unidade que
nós nos batemos hoje, e que nos bateremos no
futuro. Por isso não podemos dar pretextos à
reaccão que nos espreita.

E permitam-me camaradas, que termine esta
memorável sessão, que representa a forca extraordi-
nária do nosso Partido com vários vivas:

Viva o Presidente da República portuguesa!
Viva o Movimento das ForcasArrnadas!
Viva a Classe Operária Poriuguesa!
\fiva a Un;dade das Forcas Democráticas portu-

qlesas!
Yrva o Pat*óo SocÉtista'

I



Comunicado:

A liberdade de expressão está de novo a ser amor-
daçada.

O Partido Socialista e o Povo Português assistiram
nos últimos dias a uma escalada demagógica nos orgãos
de informação. visando intoxicar a opinião pública com
doses macissas de propagancla. Dessa campanha or-
questrada, o Rádio Clube Português constituiu cer-
tamente o exemplo máximo de sectarismo, pela forma
agressiva como manipulou os seus ouvintes a favor de
uma manifestação apoiada apenas pelo P.C.P. e suas
extensões. Outra coisa, aliás, não seria de esperar por
parte de uma estação de rádio em que apenas existe li-
berdade para alguns e não para todos. O R.C.P. foi, em 25
de Abril a voz revolucionária do Posto de Comando do
M.F.A.;se hoje o R.C.P. é ou não a emissora da liberdade.
como repetidamente o afirma, o país julgará.

O mais grave, porém, é que os dois grandes meios de
comunicacão, a Radiotelevisão Portuguesa e a Emissora
Írlacional, que são de todos os portugueses e não apenas
de um partido politico, perderarn por completo a isenção
que o Programa do M.F.A. lhes atribui ao pretender
salvaguardar "carácter nacionar". A R.T.P. e a E.N. não
Íaram nacionais mt debate sobre a questão sindical, foram
partidárias. Apenas um dos pontos de vista pode ter
acesso a organismos que, sendo propriedade pública, não
podem veicular uma ideologia úrrica, seja ela qual for.

A Emissora Nacional, no seu "Jornal da Tarde" do
dia 14, a poucas horas da manifestação, fez propaganda a
favor da concentração, Íez, alÉrm disso a cobertura em

COMUNICADO DO SECRETARIADO NACIONAL

NÃO À CENSURA
directo do acontecimento. Todavia, por razões que
conviria esclarecer, não foi feita sequer uma reportagem
sobre o Comício do P.S. no Pavilhão dos Desportos,
quando tempos antes a Emissora Nacional havia dedicado
um longo período da sua programação ao baile de fim de
ano do MDP/CDE.

A Televisão, que fez largas referências à mani-
festação, não transmitiu na sua programação do dia 17
nem o Comicio do P.S. nem a conferência de imprensa dô
PPD, dois partidos da coligacão, para nesse mesmo Tele-
jornal incluir, por forma extemporânea, mas perfeitamente
esclarecedora, extensas declarações de Manuel Serra,
dirigente de um grupo recêm criado.

Estes factos são suf icientes para concluirmos
friamente que a liberdade de expressão está seriamente
ameacada.

Os socialistas lutaram, antes do 25 de Abril, contra a
censura e pela liberdade de expressão.

Eis que de novo essa luta está na ordem dia. O P.S.
não se deixará amordacar. Dezenas de milhares de por-
tugueses vieram ao Pavilhão dos Desportos para travar,
com o P.S., essa batalha, que é a batalha de todo o povo
português. Oue ninguêm se iluda: O P.S. mobilizará
centenas de milhares de portugueses, do norte ao sul do
país, para defender a liberdade. A censura não passará.

O SECRETARIADO NACIONAL DO P.S.

"PELA LIBERDADE E UNIDADE DOS TRABATHADORES"

PARTIDO SOCIALISTA

1 * O Partido Socialista tem vindo a assitir nas
riltimas horas a uma escalada irreflectida no sentido de ra-
dicalizar artificialmente até ao extremo tensões já de si
bastante profundas.

Ao mesmo tempo, o Partidr: Socialista ê alvo de uma
campanha de calúnias que parece inserir-se numa mano-
bra tendente a varrer o PS da cena política portuguesa. O
Partido Socialista, partido da resistência anti-fascista e
anti-colonialista que tem nas suas fileiras centenas de mili-
tantes que se bateram pela libertação do povo português,
tendo conhecido as prisões, as torturas, as perseguições
policiais e o exílio, não aceita licóes e declara solenemente
que hoje como ontem não abdicará de exprimir livremente
os seus pontos de vista nem cederá a chantagens como
não cedeu perante a repressão policial fascista.

O processo democrático iniciado em 25 de Abril nada
ganha com o clima de histeria colectiva que se pretende
instaurar entre os portugueses. Ouando o Partido
Socialista, partido dos trabalhadores, é caluniosamente
apodado de "reaccionário" ou de "inimigo dos tra-
balhadores", numa campanha orquestrada que visa in-
toxizar a opinião pública, mediante a manipulação de
certos orgãos de informação, é porque se atingiu já uma
situação muito grave que pode, se não for encarada a

tempo, compÍoíyi€te, i-remediavelmente a possibilidade
da existência cte u'-r 'egime democrático no nosso País.

2 - O Partrdo Socra isu entende, para o seu próprio
esclarecimento e paÉ 3 e.ucidacão do povo português,
que haja uma cornÊeta ctantrcacão quanto à natureza do
regime politico que s€ pretende construir. O Partido
Socialista s€mpre manifestou sem quaisquer am-
biguidades o seu pro@sito de cooperar na construção de
uma democracia pluralista que assegure a via democrática
para o socialismo. Ao fazê-lo, o P.S. reafirma a sua lealda-
de perante o compromisso histórico que assumiu ao
subscrever com outras forças políticas o Programa do
M.F.A. O Partido Socialista não aceitará, porém, participar
em processo hibridos que constituam formas encapotadas
de instaurar uma democracia dita popular sob tutela de
um partido único.

3 - O Partido Socialista defensor da Unidade e da li-
berdade dos trabalhadores tomou uma posição clara face
à consagração da unicidade sindical. O P.S., em nome do
sindicalismo de base que defende, não aceita quaisquer
formas de sindicalismo dirigista que queiram impor aos
trabalhadores seja em nome de que princípios for.



O Partido Socialista bater-se-á, hoje no Governo pro-
vísório, amanhã na Assembleia Constituinte e todos os
dias na luta da classe trabalhadora contra a exploracão
capitalista, para que o princípio da liberdade sindiôal,
claramente expresso no Programa do M.F.A., não venha a
ser deturpado na prática.

4 - A Partido Socialista consciente da gravidade do
momento apela para toda a população no sentido de
manter a calma e a serenidade. Apela para as forças
democráticas e para o M.F.A. fazendo votos para que
assumam em conjunto as suas responsabilidades. O desi-
quilíbrio da presente situação só viria a beneficiar, afinal,
as forças que há muito espreitam a primeira oportunidade
para restaurar o poder político perdido em 25 de Abril.

5 - O Partido Socialista considera que a questão da
lei sindical atingiu um clima de enorme tensão e que,
qualquer que fosse, neste momento, a resolução que
viesse a ser tomada, ela não corresponderia, dadas'as
condicões da falta de serenidade geral, aos verdadeiros
interesses dos trabalhadores e do páís. por isso o partido

Socialista entende que ê por vía democrática ins-
titucionalizada que os trabalhadores e o povo cievern ser
chamados a pronunciar-se sobre se pretendem a unici-
dade sindical imposta por via de decreto ou a ui-ridade
sindical na liberdade, dentro do respeito pela liberdade de
associacão e pela libercade sindical estabelecidas no
Programa do M.F.A.

6 - Para defender a unidade e a liberdade dos tra-
balhadores, para manifestar a sua confianca no futuro da
democracia pluralista e clo socialismo eú liberdade no
nosso País, o P.S. promol,erá na próxima quinta-feira, dia
16, pelas 21,30, em Lisboa, um comício no pavilhão dos
Desportos com a presenca do Secretário-Geral, Mário
Soares.

Viva o Socialismo! Viva a liberdade!
Com o Programa do M.F.A. a democracia vencerá!

O Secratariado Nacional do partido Socialísta

Lisboa, 14 de Janeiro de 1975

COMUNICADO DA COMISSÃO NACIONAL
1. - Serenamente temos vindo a assistir à cam_

panha de calúnias desenvolvida nos últimos dias por úà
grupo dissidente do ex-MSp, contra o nosso partiào e osseus órgãos dirigentes democraticamente eleitos.
Uampanha conduzida em nome das bases, por quem
ignora afinal, deliberadamente, a vontade des'sâs ,eàm"s
bases livremente expressa no congresso.

Julgamos contudo que chegou a altura de, sempre
serenamente. repor a verdade dos factos, não com'in_
tenÇões de polémica - para a qual ninguêm nos arrastaráno momento em que tarefas inadiáveis se impõem aquantos lutam realmente pela democracia e pelo
socialismo - mas pelo respeito que nos merecem os initi_
tantes do Partido Socialista e o povo português, pelo
respeito que nos merece a propria verdãde. ftao'Uãstá
proclamar a cada canto, a cada esquina, que ,,só a ,er-
dade é revolucionária", a mais elementar'coerência, ie
outras razões não houvesse, exigiria a sua prática.

2. - Pouco tempo após o 25 de Abril constituiu_se,
em torno do militante anti-fascista Manuel Serra, o Mo_
vimento Socialista Popular que viria em seguida a
associar-se, com o estatuto de grupo autónomo, ão parti_
do Socialista no qual se devôria integrar após o
Congresso.

^ Desde logo o principal dirigente do MSp, Manuel
berra,.tot cooptado.para os órgãos de direcção do partido
Socialista - Comissão Directiva, Comiséão política e
lecretariado - dos quais fez parte até ao CongrãiÀà 

",cu1as reuniões e actividades participou, õom res_
ponsabilidades específicas, nomeadamenie no domínio dapropaganda, da informacão e da seguranÇa, durante seià
meses. Durante sete rneses, poránto,' Manuel Serra"pactuou" oun aquet€s que vêm agoia acrsar de in_
competência, de opornrnsrrrc e Je direitismo, .o_
- respo nsabilizando.se coín todas as rnedilas,. d i rehistas;,,
"incompetentes" e "opoÍturÊtas". só rste rnorrrento :ão
veementemente denu nciadas. Eganto cÍ,portarn€írto
para quem faz do respeito pdas trases g pela terdaóe a sua
bandeira !

3. - No Congresso, após três dias de fraÍE e &El
discussão em torno do relatório do Secretfub G€rd- C
Estatutos e do Programa - todos aprovadc poí ;

magadora maioria - surgiram duas listas para a eleição da
Comissão Nacional, fenómeno perfeitamente normal e
salutar num Partido que respeita as regras da democracia
e faz dessas regras a base do seu funcionamento interno.
Submetidas à votação as duas listas, que aliás continham
numerosos nomes comuns, foi escolhida a lista A por
63 % dos sufrágios expressos.

Reunida, de acordo com os estatutos, a Comissão
Nacional, procedeu-se à eleição da Comissão Directiva e
do Secretariado Nacional para o que foram apresentadas
de novo duas litas, elas também em grande parte coin-
cidentes.

4 - Em face do resultado das sucessivas votações,
expressão da vontade manifestada pelas bases através
dos seus delegados e cujo carácter democrático e livre é
incontestável e não foi contestado, o núcleo dirigente do
ex-MSP, recusando-se a aplicar na prática as decisões do
Congresso, decide iniciar uma campanha com vista à
desagregacão do Partido, campanha que comeÇa com o
pedido de demissão de Manuel Serra do cargo de Secre-
tário Nacional para que tinha sido eleito e tem como
bandeira "o respeito pelas bases e pela democracia interna
do Partido". lnsólita bandeira para quem se nega a acatar
a vontade das bases, democraticamente expressa através
de eleicões livremente realizadas. No quadro dessa
campanha a Comissão Nacional é publicamente atacada e
acusada de desrespeito pelas bases, agitando-se como
argumento que não teria tido em consideração, ao eleger a
Comissão Directiva e o Secretariado, o votô dos 37 7o-dos
delegados que. no Congresso, se pronunciaram pela lista
B. Fraco argumento quando se não ignora que a Comissão
Nacional se pronunciou livremente em face de duas listas
e escolheu aquela que no entender da maioria dos seus
membros melhor correspondia aos interesses do Partido.
Argumento falacioso quando se sabe que, a aceitar-se
como correcto o princípio da representacão proporcional
entre as listas A e B apresentadas para a Comissão
\acional forcoso é reconhecer qr.re tamtÉm esse princípio
ro .esoertado urna vez que mab de 40 \ dc membros da
x:úal Corssão Directfua e do actual Secretariado frgura-
tT ^â s= 3 ce c;e a]ás i€ntlurn dc elementc da
C-cnssão \êc:€rô .ecso€ía ao que saibamos -.tndam



5. - Perante o reduzídissimo eco que a campanha
desencadeada encontrou no seio do Partido a escalada
prosseguiu. numa tentativa desesperada, por parte de
alguns aderentes do ex-MSP, de arrastarem consigo
parcela significativa de militantes do Partido Socialista e
culminou com a constituiÇão da FSP, apresentada como
resultado da pretensa cisão de uma autodenominada ala
esquerda do Partido Socialista, quando aquilo a que se
assiste é a uma cisão no seio do ex-MSP em que o núcleo
dirigente e uma parte dos seus aderentes decidem não
acatar as decisões do Congresso enquanto outros se
integram no Partido Socialista.

6. * Faz parte dos direitos fundamentais que o Parti-
do Socialista considera como indissociáveis da sua
concepção de socialismo em liberdade o direito de
quaisquer cidadãos se organizarem em movimentos ou
partidos políticos. Nada de especial teria portanto o Parti-
do Socialista a declarar quanto à constituição da FPS se
acaso os seus dirigentes não tivessem entendido alicerçar
a sua decisão, exclusivamente, em ataques injuríosos ao
Partido Socialista, aos seus dirigentes e aos seus mili-
tantes.

Um movimento que nasce e se justif ica fun-
damentalmente atrvés de ataques a um outro partido, ou
não tem qualquer finalidade politica ou receia torná-la
pública!

Propõe-se a FPS levar à prática o programa do Parti-
do Socialista cujos dirigentes acusa de incapacidade? Vai
a comissão coordenadora da FSP realizar um programa
para cuja eleboração em nada contribuiu revelando uma
lamentável falta de preparação política e ideolÓgica?

Fracas garantias dará aos seus aderentes. Mas trata-se já
de um p-roblema interno que não nos diz respeito. O Parti-
do Socialista não tem por mêtodo turvar as águas das
relações interpartidárias para "pescar" militantes, deste
ou daquele partido, nessas águas turvas.

7. * Finalmente, pelo que respeita à FSP, importa
tornar claro que qualquer indentificação entre a lista B

apresentada ao congresso e este movimento constitui um
abuso - que revela um complexo menosprezo pela
verdade. E constitui um menosprezo pela verdade porque
em nenhuma alternativa ideológica assentou a apresenta-

ção da lista B, nem com a FSP se identificam a maioria dos
seus componentes.

8. - Esclarecidas as circunstâncias em que se
operou a constituição da FSP, o Partido socialista consta-
ta que se tratou apenas da auto-exclusão de uma minoria
de aderentes que, manifestadamente, só por equívoco
chegaram a estar ligados à organização do Partido. A sai-
da dlsses elementós acaba afinal por reforçar a unidade
interna do Partido Socialista, permitindo-nos concentrar
decididamente todas as nossas energias na luta pela via
democrática para o socialismo.

9. * O Partido Socialista, partidário da unidade de
todas as forças que sinceramente lutam pelo socialismo,
entende que essa unidade se cimenta no respeito mútuo e
na discussão leal e fraterna das diferentes plataformas
programáticas e que a calúnia e o ataque pessoal são,
ioram e serão as armas dos reaccionários' Mas o Partido
Socialista compreende também, que seja essa a única ati-
tude para aqueles que não têm realmente qualquer al-
ternativa programática a apresentar ao País.

Declaracão:

O MOMENTO POLÍTICO ACTUAL
elemento essencial de qualquer aparelho de Estado,
deixaram de ser um instnirnento ao serviço da classe
exploradora- A grande burgr-resia não detém neste
rrxlrrpnto o podeí poftbo; crbu-se assim, uma situação
orbinal, única na Europa, que toma possível; pela primeira
vez a construcão cb socblbmo por via democrática.

L - O PartÉo Socblista considera que as liberdades
conqubtadas fr á de AbÍil não são burguesas e que
existem condções fa cFre os trabalhadores as possam
utilizar revolucionariarrsrte. Foi a burguesia que suprimiu
as liberdades duraote 48 anos. É a burguesia que as
suprime, sempre qr.c corretacão de forças o permite. É

contra a burguesia qr.re está vottado o exercicio das Ii-
berdades pelc trabdhadoÍes portugueses.

Em Pornrgal, como ern qualquer otrtro país, a exis-
tência de liberdades rÉo é urna dádiva da burguesia; é
uma conquista dos trabalhadores e do povo. Nas con-
dições concretasde Portugal, a liberdade é revolucionária.
A sua defesa e o seu aprofundamento é parte integrante
da luta dos trabalhadores pelo socialismo. Oualquer tenta-
tiva para pôr em causa as liberdades democráticas, a ple-
texto de que se trata de liberdades burguesas, é his-
toricamente contra-revolucionária e não serve a luta pelo
socialismo em Portugal.

3. - O Partido Socialista considera que há condições
históricas para a adopção de medidas concretas que li-
quidem definitivamente o poder do capital e abram
caminho para a edificação duma economia socialista. Mas
as medidas revolucionárias não poderão ser postas em
prática por uma via anti-democrática. A revolução não se

A situação política portuguesa tem-se caracterizado
pela aliança dos três partidos da coligação com o M.F.A..
assente numa comum aceitação do programa do M.F.A.
Mas é evidente que os três paridos têm projectos polrticos
diferentes. E, portanto, natural que nem sempre coin-'
cidam na interpretação do programa. Contudo, exbte
entre os três partidos e o M.F.A. um pacto po[ttico em
relação ao cumprimento rigoroso do programa que é hoie
a lei constitucional do País. Esse pacto estará na-
turalmente comprometido se um dos partidos adoptar
uma posição política que contrarie objectivos essenciais
do programa. Dois desses objectivos são a realização de
eleições para a Assembleia Constituinte e o respeito
efectivo da liberdade sindical. Em relação a esses dois
objectivos surgiram divergências de fundo, que se têm
vindo a agravar ultimamente. O Partido Socialista pensa
que a polémica ê salutar e faz parte do processo democrá-
tico. Mas entende que a dramatização de divergências po-
de, no momento actual prejudicar a continuidade do
processo de democratização do país. Tendo-se formado
em duras condições de luta, o Partido Socialista encara
com serenidade e firmeza as situações difíceis. É neste
estado de espírito que perante o agravamento de tensões
políticas, inerentes às dificuldades do processo re-
volucionário em curso, o Partido Socialista entende tornar
pública a sua posição sobre alguns problemas que estão a
preocupar o país.

1. - O 25 de Abril desfechou um golpe profundo no
aparelho de Estado da burguesia. As Forças Armadas,



fará suprimindo as liberdades. O exercício das liberdades é
condição da revolucão socialista portuguesa, ê uma arma
dos trabalhadores.

4. - Por isso, afigura-se-nos preocupante a escalada
contra a continuidade do processo revolucionário
democrático. Essa escalada traduz-se, mais visivelmente,
em tentativas para pôr em causa a realização das eleições
para a Assembleia Constítuínte, para controlar im-
portantes meios de comunicacão, na criação artificial de
um clima de constrangimento e, ultimamente, no projecto
de liquidicão da liberdade sindical.

5. - No momento actual, pelas repercussões que
pode vir a ter na consolidação do processo democrático,
reveste-se da mais grave importância o debate em torno
da lei das associacões sindicais.

Por várias vezes, o Partido Socialista tem chamado a
atenção para a importância da unidade dos trabalhadores
e da classe operária na luta pelo reforço das conquistas
democráticas e pela construção do Socialismo. Por várias
vezes, o Partido Socialista tem realçado o papel da uni-
dade das forças políticas autenticamente empenhadas no
combate às formas de exploração capitalista, à sabotagem
económica e às manobras da reacção. Porêm, o Partido
Socialista não assume o papel de monopolizador das
conquistas da classe operária, dos trabalhadores, das
posicões de esquerda ou das atitudes revolucionárias. O
Partido Socialista entende que é na unidade concreta das
lutas dos trabalhadores que se firma à verdadeira unidade
entre as forcas da esquerda, aquela que interessa à classe
operária aos camponeses, ao povo e ao País.

Em nome da unidade da classe trabalhadora, da.uni-
dade das forças democráticas e da unidade entre o Povo e
o M.F.A., que intransigentemente, defende e pela qual
sempre tem lutado, mesmo nas mais difíceis ocasiões,
entende o Partido Socialista que deve alertar o País para
ay trágicas consequências que acarretaria uma decisão
precipitada quanto à consagraçáo da unicidade sindícal na
futura lei das associações sindicais.

O Partido Socialista concordou em fazer parte de um
governo de coligacão, juntamente com o P.C.P. e o
P.P.D., aceitar como plataforma política o programa do
M.F.A., o qual consagra claramente o respeito pelo direito
de associação, que o 25 de Abril restituiu ao Povo por-
tuguês. A liberdade sindical é indiscutivelmente uma das
formas de que se reveste o direito de associação. O respei-
to pelo cumprimento do programa do M.F.A. exige pois,
que o Partido Socialista, as outras forças democráticas e o
próprio M.F.A. defendam a líberdade sindical, no respeito
da unidade democrática das classes trabalhadoras e não
de subserviência à unicidade imposta. Se se impõe por via
admínistrativa um sindicato "único" ou uma con-
federação "única", não se está a respeitar a liberdade
sindical que é uma forma inequívoca de liberdade de
associação consignada no Programa do MFA. Como
afirma o nosso camarada Salgado Zenha, em comunicado
distribuído aos órgãos de informação, se por via de decre-
to se pretende impôr hoje um sindicalismo nas costas dos
trabalhadores "pela mesma lógica amanhã se poderá
impôr um partido único, uma imprensa única, uma ra-
diodifusão única, uma TV única, uma lista úníca de candi-
datos à Assembleia Legislativa, etc., etc."

O Partido Socialista, defensor das liberdades
democráticas pugna sem ambiguidades pela liberdade de
associação constante do programa do MFA. O partido
Socialista respeita o pacto que o liga às outras forças
democráticas e ao MFA e que é o Programa do MFA, por
todos aceite e ao cumprimento do qual todos se vin-
cularam perante o povo português. A unidade da classe
operária e da classe trabalhadora não precisa de "coletes
de vidro" burocráticos, nem da manipulacão dos sin-
dicatos existentes. A unidade dos trabalhadores e das
forcas democráticas há-de resuhar da liberdade e não da
imposicão da accão de base e não de dirigismos de
cupula, das lutas concretas e não das manobras de basti-
:ores. A unicidade imposta por lei, divide a classe tra-
:. radora. A unidade conquistada no exercício das li-

berdades fortalece a classe trabalhadora. O Partido
Socialista recusa o dirigismo com que se pretende es-
partilhar a classe operária em nome do combate ao
pluralismo divisionista, que igualmente repudia e que
nunca correspondeu às posições que perfilha. O Partido
Socialista defenderá a liberdade dos trabalhadores contra
todas as forças de manípulação das lutas da classe
operária. Os trabalhadores portugueses estão à altura de
tomar sobre si o seu destino e não precisam de lideres
carismáticos nem de activistas de gabinete para lhes de-
terminarem o que devem fazer das liberdades. Em nome
do sindicalismo de base que defende, e que considera o
único capaz de assegurar os interesses dos trabalhadores,
o Partido Socialista adverte a classe operária contra os
perigos que para ela resultariam de um sindicalismo de
estado, que é um sindicalismo imposto e não um sin-
dicalismo livremente construído, o qual cedo ou tarde se
acabaria por revelar tão inoperante como o sindicalismo
corporativista existente alê25 de Abril. Ouerer recusar aos
trabalhadores portugueses o exercício concreto das li-
berdades, que se perfilha em abstracto, é pretender passar
um atestado de minoridade que a classe trabalhadora não
merece.

O Partido Socialista não tem medo da liberdade. O
Partido Socialista não tem medo da liberdade exercida
pelos trabalhadores. Sem pretender dramatizar um pro-
blema que, para bem da própria democracia e do
socialismo deve ser encarado com a máxima serenidade, o
Partido Socialista confia que a classe trabalhora, por via
da prática das liberdades, saberá por si mesma encontrar
os caminhos da unidade autêntica, a única em que se
firma a verdadeira democracia e o socialismo em li-
berdade.

6. - A táctica baseada na convicção de que a
dinâmica revolucionária implica a substituicão do
processo democrático de massas pelo controle autoritário
de poder, compromete não só, a oportunidade histórica
única de construir em Portugal uma democracia socialista.
como prejudica, também a esquerda socialista e
comunista da Europa Ocidental e, particularmente na
Espanha, assim como a adopção de uma política de não
alinhamento e de aliança com os povos do 3.o Mundo. O
Partido Socialista rejeita a social democracia que se tra-
duziria por uma política de desenvolvimento em beneficio
dos grandes grupos económicos nacionais e estrangeiros.
O Partido Socialista, Partido de trabalhadores, combate
toda e qualquer tentativa para Íazer pagar aos tra-
balhadores os custos sociais do capitalismo. O Partido
Socialista não contrubuirá para a instauracão de uma
democracia burguesa que nem a própria burguesia ê
capaz de instaurar no nosso país.

7. - O projecto socialista está na ordem do dia em
Portugal. O Partido Socialista está consciente de gue o
socialismo não se fará sem a colaboração do PCP. E tem,
também, a certeza de que não ê possível fazê-lo contra o
Partido Socialista. Mas é necessário que o PCP defina
claramente a sua posição em relação à forma e ao con-
teúdo da revolução portuguesa. A unidade das forças
democráticas e a aliança destas com o MFA continua a ser
indispensável para a continuidade e o aprofundamento do
processo democrático. A situação actual exige um debate
franco tendente a definir, sem ambíguidades, os termos
em que se deve manter e reforçar a unidade das forças
empenhadas na construção de uma democracia pluralista,
que transcenda e ultrapasse a democracia burguesa. O
Partido Socialista proclama que a unidade é imcompativel
com sacrifício das liberdades e afirma a sua disposição de
continuar a bater-se pelo cumprimento rigoroso do
Programa do MFA, condição indíspensável à con-
cretizacão de uma via portuguesa para o socialismo.

Lisboa, 13 de Janeiro de 1975

O SECRETARIADO NACIONAL
DO PARTIDO SOCIALISTA
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A UNIDADE DOS TBABALHADORES

A UNIGIDADE

A UNIDADE

Camaradas Trabalhadores:

Fiel às posiÇões assumidas em todas as suas mani-
ÍestaÇões públicas, o Partido Socialista reafirma' o seu
empenho na luta pela unidade dos trabalhadores e das
suas organizações, contra o capital.

ReaJirma também o seu TOTAL REPUDIO PELO
PLURALISMO SINDICAL.

Porquê este reafirmar de posições?

- Porque o pluralismo sindical defende os interesses
da burguesia e o Partido Socialista, partido da Classe Tra-
balhadora, o não poderia apoiar.

- Porque estamos a ser alvo duma campanha de
calúnias, que nos atingem e dividem os trabalhadores.

Porque somos pela Unidade e contra a unici-
dade?

* Porque a unidade dos trabalhadores é condição
necessária para a sua luta vitoriosa contra o capital, e a

unicidade - unidade imposta por Lei - submete os tra-
balhadores ao Estado, tira-lhes a independência e a força
para poderem lutar.

-- contra o capital
* contra todas as tutelas de qualquer Governo

- contra todas as imposições partidárias
* contra todas as cÚpulas dirigistas.

Estas são as consequências da unicidade'

A direcção da lntersindical diz que a unicidade é a

vontade dos trabalhadores:
'- Será isto, na verdade, o que os trabalhadores

querem?
A unidade tem de ser construida na base, em dis-

cussão aberta e franca entre todas as tendências:
O Partido Socialista, luta, pois, por um sindicalismo

de base.

A unidade, a independência e o sindicalismo de base,
são os trôs principios indispensáveis à vitória da classe tra-
balhadora.

Unidade a todos os níveis - nas fábricas, nas
empresas. nas Comissões de Trabalhadores, nos Sin-
dicatos, nas manifestações.

lndependência em relação aos Partidos, lgrejas, Go-
VETROS.

Sindicalismo de Base, em todos os escalões - na
Íabrica, no Sindicato, nas Federações e Confederações,
na lntersindical.

Porque a linha polílica do Partido Socialista defende
e rlefenderá sempre a unidade da classe tra-

tralhadora até à conquista do poder e à construção da
sociedade sem classes, não pcderia o Partido Sociaiista
estabelecer quaisquer aliilnças ccm o PPD ou com outro§
partidos capitalistas.

Camaradas

O Partido Socialista aÍirma:
, NÃO AO PLURALISMO SINDICAL

DE INSPIRACÃO BURGUESA
NÃO A UNICIDADE SINDICAL DE
INS PI RACÃO TOTALITARIA.

- SIM A UNIDADE CONSTRUIDA
PELOS TRABALHÂ.DORES

TRABALHADORES
NEM DIRIGISMO NEM PLURALISMO
NÀO A UN]CIDADE NÃO A DIVISÃO
PELA UNIDADE DOS TRABALHADORES
POR UM SINDICALISMO DE BASE

tisboa, 12 de Janeiro de 1975
A COMISSÀO DO TRABALHO DO P.S.

Gomunicado da JUUENTUDE SOGIALISTA
Neste momento em que há forças polÍticas apostadas

em sufocar a jovem democracia portuguesâ e a irreversível
caminhada do nosso povo para um Socialismo autêntico,
a Juventude Socialista exorta todos os jovens a estarem
presentes e a apoiarem activamente o grande comício que
o Partido Socialista realiza sst3 qtrintâ-feira. dia 16, no Pa-
vilhão dos Desportos, em Lisb,.,.r. pehs 21 ,30 h.

CONTRA AS MANOBRAS DE CUPULA!
POR UM SOCIALISMO DE BASE!

UNICIDADE SINDICAL NÃO!
PLURALISMO SINDICAL NÃOI
UNIDADE SINDICAL SIM!

LIBERDADE PARA OS TRABALHADORES!

O SECRETARIADO DA ZONA
DA GRANDE LISBOA

DA JUVENTUDE SOCIALISTA
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