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í. A RA:ZÂO

Os candldatos do Movimenlo Rêorgânizativo do Padido
do Prolgtariado (MRPP), ao virsm rêclamar, pam si E para
o 86u PaÍtido, a conrianga ê o voto do povo na§ el6içóos
a qu€ §ô pÍopó€m paía as autaÍquias locais € a íealizar
no próximo dla í2 de Dg2gmbro, Íaz6m-no conscignlgs da
po§8da rosponsabilidade política qus assumêm perant€
€ss€ mêsmo povo, ma8 conviclo§ também dg que 6§§6
é o mandalo imperativo, imposlo à 3ua consciôncia d€
cidadáos I trabalhadoroe rgvolucionários psls situaçáo
degrâdantg e calamitosa em qug vive - s€ a isso 36 podê
chama. vivorl - a imgnsa maioria das famíllas tíabalha-
dolâs do nosso pal3, gsmaoadag pelo dosêmprêgo, pela
vida sqmpre mais cara, pêla dognça, a Íomê € a misóÍla.

Côn8cio8 dâ rosponsabilidado sm que §6 constitugm
e de quais 8êjam oísctivamontg os legiiimos intoÍBssês e
as justâg asplraçó€s do povo - jamais rêalizâdas, convém
trisar, a dospoito das mil € uma paomêssas d€mâgógicas
dos sucgssivos govornos ê de todos os políticos B pârtidos
oov€anam€nlâis oportunistas s lraidoros -, os candidâtos
do MRPP 6sülo ,irmemente d€cididos a batorcm€o pelag
roivindicaçóes das classos trâbalhadoras € a lutaaem pela
satisÍaçâo dog s€us ans€ios â uma vida nova, digna ds s€r
vivida, numâ gocigdadê 6€m Bxplorâdores ngm oprssaoÍo3.

A no38a detorminaçâo ds s€ ir o lutaÍ êm defega do
povo é oncorajada pglas oloriosas trâdiçõês do lula do
nosso povo trabâlhâdo. I é íortalocida pêla convicçáo sm
quê no§ encontramo§ dê qu6 o pÍograma político, com qu6
no8 submolemos ao suírágio populaÍ. conlóm uma soluÇào
Jugta e paêciaa pâÍa os pÍoblsma§, muilas vez€s dÍamá-
ticos, nos quai6 o povo se debate.

Tal é 6 razâo da nossa candidaturâ; a razáo do sêu
maodato populâr; e, no Íundo, a razáo do vosso votoi
o volo do poyo, no! clndldltoa do poyo a no mlndrlo
Popubd

2. OS PR|XCÍP|OS

Os candidatos do Movimento ReoÍganizativo do Pârlido
do Proletâriado (MRPP) - €m cujas listas s€ inclui um bom

númeío d€ hom€ns € mulh€r€s som partido, mas desgiosos
dê particlpar no movimsnlo popular ao lado do nosgo
Partido 6 honrando-o com a sua coníiança ngl€ - prgtgn'
d6m dgixar bêm 6xpr€8§o quo o s6u programa politico
nâo se degtina a conlentar grggos o lroianos, a €stâr bem
com Doua e o Olabo e a pê§ar com o meamo psso o§
explorados 6 oa €xplorador€s.

P6ra doÍendgÍ cons6quênt9m€nte o povo, é pÍêciso
âtacar s€m d6aÍalocimÊnto os inimigog do povo g doríu-
bá-los: é prociso dêrrubâr o sistema de €xploraçáo 9 o
poder polítlco dos latiÍundiários e gÍandos agrário8, dos
monopólio8 nâclonais ê êstrangghos, dos vglhos g dos
novos íascisias e doa gov€rnoa ê partidos que, com mais
máscâra ou msnos máscâm, no íundo 3ó a êl6s repregenlam.

Ao invés dgssss partidos, os candidatos do MRPP
- dgfgndêrí s apoiam com todas as suas Íorças I luta

dâ noasa gloriosa clas§€ oporária pgla aplicaçâo imodiatâ
da sêmana da§ 40 horas, pêlâ conquista do pâo para si
€ para os aêus filhog, pola mêlhoria da§ condlçóes de
vida o dg tíabalho e por uma sociodads noia sêm
gxploração do homgm pelo hom6m;

- âpoiam g d€íendgm 8em ambiguidadês a luta do§ as8â-
lariados ruÍais contÍa a oxploraçáo € oprossão latifun-
diárias, sust€ntândo quo a têra ó de qu6m a trabalha
ê qllg o movimênto dos prolgtários do c6mpo saborá
o§corraçar do seu aêio todos os oportunista§ e traidores,
candidatos a novos-patrôss;

- dêÍêndem e apoiam com d€t6rminâqào o povo pobre
dos nossos bâirros € as suâs justas aspiraçõs8 a umâ
oxistência s habitaçáo condignâs;

- apoiam € dgÍgndom sêm tergivErsar â lula doa pêsca-
doÍss contrâ a escravidâo assâlârlada, ooatra os y€lhos
ÍenÍgiros Íascbtas 6 o9 novos TonÍ€iros soclâl-íascisias
e conira a usurpaçâo da8 nossaa riquszâs mâítimâg
p€los impêriâllstâs 6 social-lmpêrialislas, poslulando a
aplicaçáo imodiatâ do píincípio da§ 200 milhâs de mar;

- doÍ€ndgm ê apoiam com decisáo a luta do§ 500 000
homerc o mulhgros s€m kâbalho, lançados Íora das
íábricas 6 dos campos I morrsndo l€ntam6ntê na mals
exkema das misériasl

- âpoiam 6 dêÍendem s€m êquívocos â luta dos campo-
ngs€s pobres 6 do§ pêquenos € médios câmponês6q
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.jôs seerêiíos ê rendeiros. contra a exploraçáo oos

i.iitrn'ãüriôi-"- t"i.tenentes. conlra a opÍessão da
'r',]i"'àiâãà ã.tãt"i, à ãu;ência dê cíédito asíícola bâralo'
I-i,i.-ii"iànãã o"'0,"Ços Íixos e compensad,oíes paía

ãs orincioars prodúios agíicolâs e a usuípâçào oos Í€_

IJrüüiI'"aá- 
"I", 

tráuãltró peta sangria dâ renda e do

imposto;

- aeiendem ê âpoiâm com Íiímeza a luta dos soldâdos

ã-À-ái:lÀ'riãiãJã oukos mrlitares píooíêssistâs.. contra o
i"ilil.i.àã lá"ãi"ta. as arbitrariedades da oÍicialagêm

; ffiã;id;ãà; d* iiberdades € dirsitos democrá-
ii.ã"'ã* ii[Éi a" povo na tropa, inciuindo a libêrdade

àããpiessao e o aiieito de oíganizaçâo

- aôoiam ê deíêndem sem soÍismâ§ a compl€ta ê et€ctiva
iduâldâde de dirgitos para â mulheí tíaDalhâoora' o

i,'.iiàt-,'" o" iaã;l; isaai para tÍabalho isual ê o combate'
ãiiiiã"ãr,iiãt".n"ã hisióíico, que iravam âs mulheres

irãóãittàãàiãJ"ontt" as duas opressóes e as duas ês-

cÍavidóes:
- .letêndêm ê aooiam com resoluçào a luta, que é de

iJã ã oo"o. 'p"io rogresso doi nossos êmigrantes'
á-oãaã-ie a qüe continuem a sor tralados como por-

itigueiàs oe z.á e mealheiros dos capitalistas:

- ro-o;r. 
" 

dêfendêm sem tibiezas â luta de cantenas de

iírr'"ii."-aã-emoàEados e outros trábalhâdorês contra
, 'àiã"'ãrnie -àrãrãi.Ção a que sáo submêtidos: bem

:;;-; ;;r-áãá;;ãbres e mêdias dos runcionáÍios
iiüii""-" 

" 
iiiiiiá"a;ios adminiskativos nâs suas lutas

ããÃ"-út,ias e no combatê pelo ÍeÍorço da sua orga'
nizâção, dêsignadâmento sindical;

- dêfenclom e aDoiam com entusiasmo 6 a mâioí solicitude
i-i;, ãÀ iuvàntuoe esludantil ê dos professoíês pro'
áreisistas oor um Ensino ao sêívrço do povo e. uma

É"-üãàãúã."nr" 
"bêrta 

aos Íilhoi dos trabalhâdorêsi

- âooiám ê defendem sem abandono a luta dê toda a

iiíãiã.Lãriãáoà oíosressistâ e íevolucionáriâ' contía o
;;:;;;;1i"il - J 

";oíossáo 
cultuíal e id€olósicâ do

i,n'ããriãriàãàã aó 
"ociãl-imperialismo 

e ainda os ê§foÍço§
i,iIIà iiiiáiJctuãiiaáae parà preservar os nossos vâlores

;;iii,;;is:;;;;;ãtiãós' e pàtrióticos ê aiudar â.6risir
úma Cultura Nova. ao serviÇo do povo e da revoluçâoi

- Ílêíandêm I aooiam com vigor a lutâ dos pêquenos

Iãriài"iànrã" ã'J." pequenos-industriais contrâ a rapina

;; ih;;mãr"rn ;; ;onopólios e a ruins para onde os
ii"-"i.rtã. . ãstiià Íiscai, a inflâçâo, o êmpolamento
ãài-iíiãJ Jaãl dívidas, a concorrência imporialista e

iããiãü.p"ii.ri"t " 
u politica monopolista dos governos

ào grandà capital (êstalizado ou nâo);

- âr,oiâm ê dêÍendem, sem se dêlxaÍem iolher por apre-
ãi"ãoãà oe-Ããqósi"ás, a luta dos rêtornados pobres'

iiiiÃãaá-coiõniãlismo rêvisionista soviético e da incâ-
pãiiaáaà e inc,:ria ae sele govêrnos provisórios'

Em sumâ, os candidatos do MRPP submetêm_se ao

",í.À;; À; ü áã óezemoro. no intuito dê detendêrêm e

,ããiirài" ã. útãi e as âspríaçõos dos que vivêm do sêu

iiàtatno. e nâ disooslÇÉio féríea dê, juntamente com eles'

àáÃiài-,Jtã. oJ'i"i"siias q,re 
'''"m do suor ê trabalho

alheios.
Íais sâo os princípios quê animam a nossa cândidatuía;

"" "iinàioios 
oüe enÍbrmam o seu mandâlo populaíl e' na

;;rã;à;:; principios do vosso volo: o voto do PoYo' no'
àãnãàiioi rià poio e no m.nddo popul!Íl

3. A POLITICA

os cândidatos do Movimênto Rêorganizativo do PaÍtrdo

a" Ààrãüriaoà (MRPP) estâo perlêitamênte cientes - ê

i.,",".i,-àiãliã. oà à saiientar. á Íim ds que a consciência
aã àãuà se robusl€ca na vêrdade e nào sê amoloça na

iI#J"."iá- J 
-iJ-;pãrtunismo - d€ qu€ âquelês.iustos

ii"litsio1 pãprtàr"é poí qu€ nos norteamos ê bâtemos'

#;"ffi;Ã í;;É;"'çãàÀà'm sorpe' mâs sim atrâvés

duma lL\ta duÍa. slnuosa e prolongaoa

Nesse sentido, a participaçáo unida do nosso Pârlido
. al''iii"iii i,li.-e'm cuiso pelas autarquias locâis é'
i,nãríãnút..nte, a paíticipâÇão necessária numa oas

,iijiãi;àüih;.'il; o'povo tdra de tÍavaÍ no caminho

áiiJà propria emàncipaçáo ê libertaçâo

Ma; uma batâlha politica dê grando imporiância,e signi-

ficaào, na actual situação e nas .actuais ciícunslanclas'
i.'iã--i" ã" lã6", se o Éovo vai dêixâí como tem aconte-

àit 
-"tü 

"s.ã ô* .s leus inimigos burgueses falem em

noã. do ãovo àscolham em seu nome e êm sou nomê

i"âL--ã ãecióoes mais arbitráírâs e anti'popularesi ou §e'

ao contiário. o povo vâi ousar falar com á sua propna Doca'

ãir&"dl-"-J ã'"ru's"i ." ;eus lêgitimos e íiéis represontantês

e garantiÍ, assim, a aplicaçáo dumâ politica populaÍ' iusta

É oíecisamente porquo teme que o povo ouse lêvan_

rr..i.'iJ'áiã"ã 
"-pãn"âr 

e a fâlâr ê se disponha a lra,ns--

iãiÃái ãiús etelçoàs numâ batalha pelâ suâ êmancrpaÇao

iliriü"]-õá 
-á- 

óà;"íno do dí' I\'iário soarês tem rêrto

i.-"iiiã';iuàãtã úu"i que nào de§eiaÍia nestâ altura "uma

campanha eleitoral Política" .-

ttaturalmente. as vozes do dr' Mário So6íes nàochegam
." ;à'r'iffi;; il;iãs, no tnao, lraem e íevêlam ó que
:; -;; ;;ú-Ã;rnêke nenhuma, intêíêssado em que

ã'iJrãoã""'Àà*irã ãbãràmente êsse ôôvêrno talsamen16

!"ãi"li"tã, ii ln-ã.ã a capítulo e lhe p;ísuntê dê norte a
I'ii^ ^jr" ôn.iê eslá a realizaÇâo dâs píomessas dema_

il;*:::.t;"Í:,:::1""1;"!íffi-:',t'"""1'i ;::iÊ!il:;§3?'33
iã,iliaàt"àiiã.ááiiãoanjaaas nas campanhas erer-

i,irll "'iütiár*1 
êsaas sim deselavêlmente politicas! -

à]jáit"oà ii à,.-so.,". e o seu parlido ostâvam rora do

Iãilrió ir"ü:"ã, ror'" do tacho, dâs luvas do orÇamenlo

3i'J'.ãq';."á-di-"' iãp"stosl otr e'm minoriâ no inteíioí delê

Ou será quê paía o partido ê o goveÍno do "socialismo

". i6"-ráàoêl àl como antigamonte oâra os qovêrnos

í;!"i:ã;;õ"i";;,' ;baetano 
-as 

eteiçoés aeixaram de ser

i1i"""-oJiti"". passaram â seÍ coisas "civicas" como o

iãi11r']"",i""ôriãaã' ;-o povo nào pode ou não deve tá faiaí

inais de Politica?'- 
ã, a"ra qr" os chamados problemas locars' do ámbito

* r,"áJã!L"Jiã-"ànc6lho náo são problemas 
-et€ctiva-

;:;i;"iliti"ó"-ã indiicutivetmente importantes? E q.l€'

lj; l-"i;;;à;à". nào há problêmas nacionais que nao

iJlr,ãii ,iãàirãiüço"s e reflexos drrectos ao nivol local'

;;]; ;;;; "ã" 
hã problemas quê possam ser alsum dia

lãiàiriãói ]"iã-a" duadro dumà solução seral. nacionar'

;;jil;;;riã;i". S" às trinla e um moses decoríidos clep-ors

ãã'àã1ã-loiil ensinaram al€uma coisa ao povo - e ênsr'

Ilrá'i,--rrt-" à-rã"tir"..nlê multo - foi que nào há nenhum

liãÊ]iiàã oij-õà,ã, ãoi'locars aos nacionais' dos srandes
â;;;;";;i. dos pequenos aos inÍimos que não seja

iii SiJlrãitã poiltico. ràctamanoo um €xame polihco e

post;lando umá soluÇáo politica de classe'

como, êntáo, quêrer uma câmpanha 'âpolitica'? Não
-^- 1i^^- i'*" -"' aà"êio manlfesto de todos os íâsclstas'

à",i'iiài,"" ã"."Lãr'üãí-de iooa a canatha cunhalista' dos

Iã"iãüãi ãi"'qrái". conseívar a todo o custo os seus

i,'"'JIJ" iJÊ.i"ãà, o.s inimisos do povo abolêtados à mesâ

li,iãlããrã"tãi§"i" auvidâ q-uê têm sido - e o povo conhecê

ii ij,it'ã."'ã rãrô".tãnsã,;o'o os interesses íapinantes

dos seus autorê6.
Mas, êíquanto o partido do gov€rno' ,á desm6scaíado

^, J;;;n]; politiàa e crêscêntemêntê isolado nosles

;;"iôrí;;; dá úi;istéíio. prêtêndê umas êleiçõês "apo-

ri"t]ü"-", àuüài p".tioos, também igualmente desmascarados
l',llãrri"'" àã-p'"ro' poi tudo o que de reaccionáíio íizeram

ã"à"illãÃ-áiá'-'á; dá razer, querem uma "campânhâ

apaítidári4"...
É o caso da Íamigerada "ÍÍente elêitoral povo unldo'' o

*--o^]"'-'iã--ã'" à""-nle do partdo sociâl-fascrsta de Bârrei-

iã""Iâfi;i :; É;ó;Ê Én'i'anto o no§so povo ainda não

.iljliiáiã úáil 
" 

r",a"derra la;ê do P"c"P a tropa de.Baírer-

;rnhas Cunhalapareceu, em todas as elerçoes Íascrstas,uu§

IH;"-ã;üü; e cáetano. a reclamaÍ as'amplas-liDêr-
àlàãiiJã àitáito tundâmentalde "constituição de panroos

ããr,:iíã*;l poã. agora, qu6 os pâíriírôs oodêm êxrslrr ê

i.".lljiãi-""" à ri,i àJãia a inesma tropa raridansâ' rompida

"".'r-üoãi 
ã"ãã"1r,"t a sua máscara "sociáli§ta" e "demo-

X'-itii-"""1-rà:"J 
"uiidáde 

â êscondêÍ o seu próprio paítido

:iã;?à ;-;iil õ1u.nã àu." "rrênto elêilorâr" píelên-

samente "apartidária' .

Na^ Á ,qsô umâ demonstraÇáo iniludível dê que os

so"iâilásãi"tas te.e. o povo estão contra ele ê procurâm

;;;;á;;;-i" nudez íeàccionáíia com a folha de paíerra

dâ "FEPU"?
Escondêr os oportunrstâs de todos os matizes é tam'

bé.:;;;ã; ã;õóúis oô sr' otelo saraiva de carvalho'

^i.Áô i^ ^"rl (ê ô.ultâ um veroao€lro iardim zoológico da

;:íi""": ü;: üão'íúliü ãà p"itia"' e srupúscuro§' os sdu-
ãIiiilt r-"Âã.úa dâ luz do dia e dê as§umiÍ as suas

i"liiãã'""'ÉiiiãuããJ políticas de partidos perantê .o povo'

oã;ii"-se a retaguárda dâ ridicula marionetâ politica que

tomandou o dêfunto COPCON'
ô "^'^díâmâ" económico e político dêstes anarquistas'

-aráriliJJ'J'üã.-uiitã iàãmá'"e e contém-se numa só

illl.li-- n " "rir"trcáo 
vêíbál do vêlho manguito lusrtâno:

:,6:",i"':"J;; ;;à;;Ã-ã i,i"ã;... se est"s patavr6s âcéíaras,

"ãáiã-01ãásr;;iias, 
têm algum sentido é o dê que os

I"ãitãiiitã. àóã". e àevem ionhnuar a existir' contanto

ilã';il-,;"i; cíisei ê quê a crise pode ê devê continuaí

àívãr.-contanto que os câpitalistas a paguêm '
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Porém, como cíisê e capitalismo sáo uma e â mesma
coisa; como é da êssência dâ crise que o povo é quê.â
sofíe ê paga. como o povo sofrê e é êxplorado pêlo
caoitalisÁo, mesmo nos peíiodos em que a crise não se
mdnilesta - seguê_sê quê 6sta gentê guedêlhudâ, aposar
da verborreia quê a carâcteriza, constiiuiu_sê na maig ês-
trénua defensora políiica do capitalismo e da crise. "Os
ricos que pagueni a crise" é um "programa" que tem,
ao fim e aó cãbo. o mesmo valor "científico' e o mesmo
resultado pático duma oraçâo a Sânta Bárbara num dia
de raios e coriscos.

Tão oouco dêve o povo deixarsê iludir pêlos "demo_
crâtas- dâ última hora, poíque €les ocultam. sob o veíniz
da Írase "d6mocrática', a sua verdâdêira natureza de ave§
dê raoina, Eles iráo, lnevilavêlmenlê aprêsentaí'sê a êstas
êlei.dês DaÍâ es autaíouias locais com os consabidos
"orooramás lêcnocÍáticoi", dêfendêndo a "eticácia" das
sãluã6es. a "viabilidadê" dos proi€ctos e a "compelêncra"
àos iécnicos e dos doutoÍes - ô que é a sua forma píoterida
de chamar "incapaz", êstúpido" e 'ignoranle" ao povo, de
ouêm orelondêm todaviá càÇar os votos. São velhos char
làiáes ooliticos. iá instalados nos minislénos. nas junlâs e
nas câmaras. oide nada, quê servisse o povo, até hoje
rêalizaram. êmbola arraniem semprê maneira de lânçar as
culpas e as responsabilidadês para cima dos parceiros'
Tal é o caso dos partidos CDS ê PSD

o oerlido do Cênlro Dêmocrático Social - que surgo
freoueitemente associado a um aborto politico nauseâ-
bun;o. chamado P"C"P ("m-|")iAOC - é o partido dos
latifundiários, dos grandes agrário§, dos rocêiros coloniâ_
listas e dúm sectoi dos monôpólios ampeÍialislas, no seio
do quâ|. à volta do qual e atrás do qual parlido se agacham
os íàscistas do antigo rsgime, à espêrâ de melhoí opor_
tunidade para sallarem sobre as nossâs costas Assim como
o Partido Social-Democrala - qu6 também já se viu 

'or'cado a abandonar a fârsa do termo "popular" que engas_
iara no nome - é um partido dos capitalistas que, apesar
ie certas veleidades à ;'independência nêcional"' nenhuma
polÍtica justa do prancípio pode detendêr para o nosso povo-

o oovo ooítuquês tem uma rica lradiçâo cle luta e
uma rdlativaàentd grande experiênciâ politica, que deve
oór olênam6nte em iogo nas presentes elêiçô€s paía as

ãr-rtaiquias locais e Àa escolha dos s€us cândidalos, os
cendidatos do MRPP.

Todos os governos que o povo português conheceu
nêstês últimos crnouenta ânos - todos os goveínos oe
salazar. de Caetâno. de Palma Carios. de vasco Gonçalves
dê Pinheiro dê Azevêdo e dê Mário Soare§: todos os govêÊ

ná" áa úN. da ANP. do P"c"P, do PsD e do P"s" - têm
dê câraclê;istico comum o íacto de que, debaixo deles'
a situacâo e a vida do povo náo só náo melhoíou numa
viroula, como se Íoi agíavando o pioíando sempre: que
tod;s. êm todas as altuãs e paíticularmente nos momentos
àJiii"à e nos oeriodos êloitorais promel€râm mundos ê
irnaos- sem ouà uma só vez tenham cumpÍido uma únicâ
das suas oromessas e ao arlêcadaÍ dos volos dos eleiiores,
uioá, iàrore "explicâa' às massas a necêssidade dê
tomarem "màdidas aàti_populârês" em nome dos "sâgíado§"
interesses dâ "naçào" e do 'País".

Íodâviâ, nêm um só desses governo§' nem um único
dêsses paítidos. nem âpena§ um desses politicos algum dia
cÀnsiaerou ous era Dràciso tomar, ou tomou aa nrcdid"
oãpútãÉe, nieaiaas ;ont.â o. lhlmleo. do povo, medidas
ãóii.i 

"a'srre 
.xploÍ.dotê.. Naturalmente, isto é assim'

oãroue todos essei governos (s€m €xcepção), todos êsses
lrartiaos tsem exceoôâo) e todos esses políticos (sem êx_

ããoiãàl àao inimigôi otr talsos amigo§ (o que vem a daí
nà'áesmot do oo-vo, e amigos ou falsos inimigos (o qu€

"á. áinoa a dai no mesmot dos capitalistas e dos êxplo-
radores.

Os candidatos do MRPP considerâm que a siluação
ce ciiie aquda que o nos§o país atíavêssa, dê bancaííotâ
êconómicã iminêntê, de carestia de vida. de desempí€go e
áà mrséria oara o povo não se compadecê com paliâlivos
nêm demaooqias, mâs êxige medidas práticas urgentes
soluÇóes piof-undas e radicais, medidas polÍtica3 exclusi'
,ã.ànte ioprt".ct. Medidas que siÍvam o povo, que vão
aã enconiro das aspiraçôe§ de mais de noventa por cênto
àà oop,.,taçao portúgueba e que naturalmenlo vão conlra
os intàresies dstabe-lêcidos da pequena minoria de êxplo'
radorês e opressorês.

Medidas políticas susceptiveis de llbertar a capacidado
criadora do Dovo trâbalhâdoí de galvanizar as suas êner'
Àiri o.i" a iuta, de mobilizálo parâ tomar o seu destino
ãm-sLãJ proptlàs malos. Medidas qu€ teíáo de consistir
Íundamêntalmênte:

- na expropriaçáo das lêrras dos lâlifundiários e grândes
agráriôs e na sua enlrega aos assalaíiâdo§ íurais e aos

campon€ses pobrês (lembremos que as exploraÇóês
âoíiaolas com mâi§ dê 50 hectarês representavam apenas
1ã por cento do totâl das exploíaçóes existentes. antes
d;'25 do Abril, e que ocupavam mai§ de melade de
toda a áÍea cullivada)i

- na nacionalizacáo de todos os monopólios estrangerros
ia, rimàx a Aininter), e bem assim na conÍscâçâo da
àroorieclade dos capitâlislas poÍtugueses que sabolem
â p;odução e boicotem a aplicaçâo do Plano:

- no invontário de todas as íiquezas nacaonais' na sua

utitizaçào ptaneada para servii os inteíe§sos dos trabâ'
lhadores e nâ definição do principio de que o povo
poÍtuguês dev€ baseaise nas suas próprias forças;

- na planificaçâo e controlo de loda â prodr,çáo pêlos

trabãlhadorei (operários, camponeses ê técnicos)i

- na olaniíicâcáo e controlo dê todo o consumo pelos
trab;lhadoíai. âlravés das suas organizaçôes populares;

- ne criâcão dum banco naclonal único e contíolo do
s,stemà' Uancario (r€servas depósilos e crédito) pêlos

árlãoi q,.,e exprimam a vonlade do povo trabalhadori

- na aplicaçáo imediata da semana dâ§ 40 horâs;

- no invêntáno dâ força de trabalho nacional. planeâm€nto
àã sua aolicacáo e cbnlrolo pelos próprros habalhadorês
ã nà insiitrlçào do sistemâ do trabalho obrigatório pâra

todosi
- nâ aolicâcão duma política que lome a agricullurâ como

basê e a iidústna como o faclor dirigentei

- na ÍixaÇáo dG preÇos agricolas compensadores e €stáveis:
nã 

"ó,itroto 
áos preços e na eliminâçào da inÍlaçáo:

- no auxilio aos pequonos campones6s, comerciantes, e
industriais, esliáulàndo a entre-ajuda e a cooperaçáo.
oã. co.á na salvaguardâ dos intere§sês dos módios
empresários democrata§ e patriotâs;

- ne aolicacão dê mêdidas severas ê exemplares contra
ôÀ 

"àoot.'oores, 
os aÇambâícadoíes os especuladoÍes

e a corruPÇão.

Tal é a politica que píeside à nossa candidatura: a

ootitià àue horteia o seu mandato populâr; ê. na realida'
àe, a poliiica do vosso voto: o Yolo do povo, noa ctndidaloa

dô povo a no mandato Popular!

4. O PROGRAT'A

Os candidatos do Movimento ReoÍganizâtivo do Partido
do ProletaÍiâdo (MRPP) estáo pêrsuâdidos dê que o povo
ãántreiá oem a ierdadeira natureza das autarqúias locais,
ãuia áxistência, actuaÇáo o burocraciâ sempíe conslitukam
uÍ; dos inskumentos ôais penosos da exploíaçáo e opres'
sáo das massa§ trabalhâdoras.

Nos anos das camadlhas §alazâíista ê marceli§ta, os
rêoêdor€s. âs cámaras e as juntas Íoíam para os operáíio§
oicamooirsses e todo o povo habâlhador os tentáculos
ãr--óáro imênso qu€ o! manietava e sugava alrâvé§
áãs tióáncas e oo papel selado, dos impostos e dos fiscars'
àói pàiicias e dos cáciques, dos calabouços e das multâs'

aoêsar de todâs as espeíanÇâs em contrário, o pâpel

dâs âiJtarouias locais, relgliiamedle ao povo, náo se alterou
substanciálmento depois do golpe de estado militar do
ãíàe Ào,it. os diveisos partiàoi br.rrgueses do cDs ao

P"C"P. tomaram de assalto iuntâs e cámaras, dêlenoeíâm
terozáente â permanênciâ dess€§ instrumentos lais como
o tascitmo os tinha deixado, e pas§arâm a servií_se delês
ãm seri pàveito e contra o povb' continuândo a rapiná-lo
e a oprimilo.

Foi oor isso que, em muitos lugâles o povo cíiou e

oós de óé. ao lado dâs cámâra§ € dâs juntas ê conka elas,

lm outà lipo dê órgãos locais embílôes dum novo podor,
oooular. sdm burocÍatas nem paíasltas sem Íiscais nem
ããiauoucos. sem multâs nem imposlos. mas incomparavêl_
;:;iá;'r1às a exDíimir as íêivindicaÇôes ê o quêrer das
massas: os órqiioa de vonlado popular, materializados nas
àoãiJJóeã ae-roraoores, comissóes de bairío, de aldeia
e âssemblêias PoPulares

Sem preiuízo da defê§a ê salvaguarda dos órgâos de
vontàOe óooutar _ quê quando dlrigidos poí uma p-olílica

correcta ô iimDos de oporlunistâs ê traidores soclâl-rascls-
i.s, iao u.";irma fundamenlal do movimento populâí -
àiiãnaioatos oo unpP estimam que quai§quer que sejam
os limites reais, as a§somblêias municipais e de trêgueslâ
ê as cámaras municipais, §e nâs máos do povo e píêen_

ãniais oetos seus genuinos represêntantês, pod€m cons_

liirir*el nas Drêsãntes circunslânciâs em importantes
ããr.nàãs no fortâlecimento da unidade populaí ê no

ãJsJnvoirlmento aa sua consciência ê capacidad6 de luta'



4 MANDATO POPULAR

Tudo 6stá em sabêr quais os píincipios, a política ê
o programa, qual o mandato popular, que o povo dev6
impor aos seus candidalos ê cujo cumprimento lhes dêve
6SCrUpUlOSamenle exigir.

Nestâ perspêctivâ, os candidatos do MRPP submetem
ao sufÍágio popular de 12 de Dezembro o seguinte PRO-
GRAMA DE ACÇAO para as autarquias locais, o quai
programa §e dêvs ênlend€í no ámbito dos principios e
como instrumenlo dâ política acama definidos.

1. SERVTR O FOVO
Os candidatos do MRPP orientarão toda a sua activi-

dade nos órgáos das autarquiâs locais, pârâ onde venham
a ser eleitos, pêlo princípio de servir o povo ê combater
os inimigos do povo.

Tudo pglo poYo, nadâ oontra o povo!

2. COI{7ROLO POPULAR
Os candidatos do MRPP desejâm assumir plenamente

as suas responsabilidacles políticas, pelo que incentivaráo
que a sua acção, nas autarquaas ê tora dêlas, sêja objocto
de vigilância e controlo polas massas populaíes, às quáis
procurâráo consultâr amiúde, escutar âtênt6mênle e susci-
tar a sua aciiva participação, instituindo o sistêma d€
reuniôes com o povo e de assêmbleias populares delibe-
rativas, por formâ a que hâja â mâis âmpla colâborâção
na deíaniçáo dos caminhos a seguir e na execuçâo dos
projêctos gizados-

É pÍecaso criar !/ma situaçáo em quê a burocrâciâ e a
opressáo, estruturais nos órgãos autárquicos, sejam firme-
mênte combâtidas e náo paralizêm as exigênci6s ê reivin-
dicações dos trabalhadores e o desenvolvimenlo da prática
de dêmocraciâ

Palo conilolo do povo aobna a acçao dlt âutarquiâtl

3. PELA LIBERDADE E PELA DEÍTIOCRACIA
Os candidâlos do MRPP sâbem. e todos os trabalha-

dores têm disso uma proÍundâ expêriência, que, seÍh a
tomada do podêr político pêlo povo, nâo havêrá nunca
nem vêrdadêira libêrdâde nêm aulênlica democracia para
o povo. As "amplâs libêrdades" burguesas, consignadâs
designadamente na Constituiçâo, nâo passâm, na prática,
dumâ declaraçáo Ííaudulenta dos capitalistas, porquanto
náo sào assêguradas às massas - ê sáolhes mêsmo nê-
gadas - as condiÇôgs políticas, €conómicas, matêriais e
concrêlâs da sua roalizaÇáo.

Oue significaÇáo tem falâr do "direito à vida', quando
o§ refoÍmados morrem à míngua, as crianÇas sem assis-
lência e os doenles sêm tratamênto? Que sêntido tem
consignar-se o "direito ao trabalho", quando há mêio milháo
do dosêmpr6gados e oulro meio milháo de relornados
sem emprego? Oue significado tem postulaÊse o "dirêito
à livre expressáo do pensamento", quando a rádio não
lransmito a voz do povo, os jornajs nào a êscutam e as
salas de reunióes, o papêl e as tipografias lhe sâo esca-
moteadas?

Os candidatos do MRPP tudo farào, sendo elêitos,
paía dar a palavra ao povo e às suas oíganizaçóês demo-
crálicas, pondo inteiramente à sua disposição, gratuila-
mênle, s€m enttaves nem burocracias, todos os meio§
polítjcos e mat€riais disponíveis para que o povo faça
ouvir a sua voz e possn exprimir os seus pontos de vista
e as suâs exigências. E lutarão dênodadamêntê para qu€
s€ instaure êntrê o povo uma situaçâo democrálica, dê
rêspeito o livre discu§sáo d6s divêrsas opinióes das mas§a§
e de repúdio das práticas e métodos terroristas fascistas
ê §ocaal-fasci§ta§.

LibaÍdrda a damocEcla p6aa o povo!

4. APOIO AOS ÓRGÃOS DE VOI{TAOE POPULAR
Os candidatos do MRPP apoaarão íirmêmente a acção

dos órgâos dê vonlade popular, nomoadamênte a activi-
dade e planos das comissões de moradores, comissões
dê bai o, conselhos dê aldeia e assembleías populares;
mantêrâo com €les uma colaboraçáo ostroita, consullan-
do-os, ânotaôdo âs suas reivindicações, apoiando-as ma-
têraalmênte, aceitando o seu conselho e suscitando o
controlo sobr€ a própria actividade dos órgãos autárquicos.

Negte espírito, junlârão às do povo as suas Íorças
parâ escorraÇar os oportunistas e traidores qu€ sê acoitgm
nos órgãos de vonladê popular.

Apoio Íl.mo .o! órgáol d. yontada popul.Íl

5. PELA U]{IDADE DO POVO
Os candidatos do MRPP promovêráo a enlrê_ajuda e a

cooperação no seio do povo trabalhador, Íomentando, esti-
mulando e apoiândo âs iniciativas populares nesse sêntido,

e lularão contra os oportunistas e as ideias divisionistas
que os inimigos do povo procuram êspalhâr entre as
massas.

Sem uma fortê unidade, asse€Lríada por uma forte
organização ê basoada no§ int€resses gênuino§ do povo
e na defesâ dos princípios populâres, o povo nada terá.

Unld.do, luta, vltó,lal

6. A LUTA PELO PÁO
Os candidatos do MRPP denunciaráo todas as medidas

anti-operárias e anti-populares do governo e do Estado,
designadamonte a sua polílica êconómica e salaíial, quê
tem sido boa para os monopólios e para os imperialistas
e social-impêrialistas, mas quê têm sido dê bancarrota
para a nação, de ruína para o país e de mi§éíia para o
povo.

Os candidâtos do MRPP entendem que â luta contra
a carestia de vida, contra o desêmprego ê p€lo páo deve
sor organizada também no ámbito das autarquias, particu-
larmente nos baiíos pobíes ê nas grandes concentÍaçôes
operárias, ê d€vê teÍ o apoio inequívoco dos órgãos
autárquicos, sê estes vêrdadeiramenle estiverem preen-
chidos por mandatários do povo.

Contl6 a caraaliat Conlra o daaêmpragol Edr ÍÍanla
na luta pêlo pàol

?. POR UMA HABITAçÂO COT{DIG A
Os candidatos do MRPP conclamaráo o povo e mobi-

lizarão todos os esforços para umâ luta lenaz êm defesa
do direito dos trabalhadorês a uma habitação condigna
e barata - coisa que o Estado dos capitalislas sempíe
lhes tem negado, não está interêssâdo em resolvêr, nem
aesolve.

Sêm preiuízo da elaboração de planos e de medidas
de luta para exigÍ do Estado e do Governo uma soiuÇáo
de Íundo para este problema, os candidatos do IVIRPP
oriêntarão também a sua âcÇão pa.a a batalhâ dâ mêlhoíia
imêdiata das condiç6es de habitabilidâde nos bairros po-
bres, cujo povo náo vai Íicaí à êspera de que, em nome
dâs "grândes sol!Ções", nào se tomê nenhuma soluÇáo.

Os candidatos do MRPP porão a nu âs fraudes, íoubos
e especulaçóes que têm sido Íeitos com os lerrenos cama_
rários, incluindo a denúncia do nome dos especuladorês
e do6 montantes das especulaçôos, e adoptaráo logo mêdi
das contra â burocraciâ e as peias municipais, r€lativa
menle à construÇão de habitações para o povo.

Os candidatos do MRPP dênunciarão e combalerão
sem tréguas os châmâdos 'planos de urbanização" capi-
talislas quê sâo, simultaneamente, uma Íonte otganizada
de roubo e êspêculação, de êxpulsáo dos trabalhadores
pata lota da cidade, de criaçáo de bairros de lata e de
liquidação de quâlqüer tipo dê construção de habitaçóês
para o povo. Em contrapartida, os candidatos do MRPP
elaboraÍâo planos de uÍbanizaçào, tendo primacialmênte.
em vistâ os interesses do povo tÍabalhador, colocando os
terrenos municipais e autárquicos, júniamente com outros
a êxpropriar aos capitalistas, ao serviço da edificaÇâo de
habitaçóês de renda êconómica e dê substituiÇão acele-
rada dos bairros dê lata, das "vilas" e favêlas.

Os candidatos do MRPP estão contra, e combateráo,
a politica govêrnâmental dê desalojamenlo do povo das
casâs que toram ocupadasi estáo conha, e ôombatêrâo,
o projocto do actual goveíno dê descongelar as rendas
de casâ; ê dêfendêm que o Estado dêve contiscar as
câsas que os capitalistas lém a mais e colocálas imodiata-
m€ntê à disposição dos trâbalhadoros, para seÍem habi-
tâdas mediante renda compâtivel com os seus salários.

Por uma habitaÉo condlgna ê barata!

8. A OUESTÀO DAS CONCESSÔES E DOS SERVTçOS
auÍóNoMos
Sendo eleitos, os candidatos do I\,4RPP submeterão a

uma complêtâ revisão lodas as conces§ões eíectuadas
pelas autârquias a empresas ê capitalistâs particulaíes,
poíquanto êssas concessôes, duma manêira gerâi, náo
sêrvem o povo nêm têm em atenção os a6us intêrês§es,
e íorâm quase sempre o produlo da corrupçáo dos âllos
funcionários âdministrativos, do compadrio ê nepotismo
dos dirigentês autárquicos, do mesmo modo que sáo uma
íont6 de enriquecimento e lucros fabulosos para os con-
cessionários.

Relativâmente à8 aciividâdes produtivas integradas em
seNiços autónomos municipalizâdos, os candidalos do
MRPP reestruturá-los-âo, têndo em vista a mêlhoria do
serviço público cujâs necessidadês visam satisfazeí, a par-
ticipaÇão dos utenles na sua geslâo, e o conholo dos
trabalhador6s dêssês serviços sobre a produÇào-

Pelo conlÍolo do povo aobro a produçàol



5 MANDAÍO POPULAB

9. A OUESTAO DOS BALDIOS
Os candidaios do MRPP cond€nam a política de usur-

paçâo dos bâldios ao povo - políticâ lniclada pslos gover-
nos Íascislas, pross€guida pslo6 governos provisório§ 6
mântida pêlo governo constilucional - êntendendo qug os
baldios e outíos terrenos comuns nâs mosmas condições
dêvêm aêr inlegralmgnle rostituídos ao povo g oolocádos
sob a adminastraçáo de comissôss ou junlas populares
eleitâs.

O. baldlor tto do povol

í0. a olEsÍÀo lros aBAsÍEcrt ÊxTos
Os candidatos do MRPP êsiáo decididos a chamar

o povo e a mobilizá-lo para a organizaçáo ê conirolo dos
abaslêcimentos e consumo, particularmente neslâ allura
6m quê a ê§cassêz de produtos d€ prim€iÍa necessidadê
é um ,âcto gengralizadam6nte sênlido pêlos tÍâbâlhadorss
e umâ das maniÍestaçõgs mai6 p€nosas da bancârrota
€conómica e da êxplorâçáo capitali§la.

Os candidatos do MRPP êntendêm quê o povo dav6
mover uma luiâ implacáv6l contÍa a 6xploraçáo de que
é vílima €, dêsde já, contrâ os intêrmsdiários s toda a
êspócig dg açambarcadores e especulâdoros, os quais,
devêmos sâlientar, têm a sua protecçâo e o exemplo na
osp€culaçào e no âçambarcamento promovidos pêlo§ pró-
pdos organismos governamêntais.

Os cândidatos do MRPP êsÍorçar-se-âo por qúe o povo
organizo a sua lula ê aulodgfesa êconómicas ê, dê§iOnada-
mente, ediíiqug coopsrativas de consumo, do crádito € de
habitaçâo, como Íormâ de fazer imedialamenle íace à9
diÍiculdadgs ê pÍoblêmas mâis píêmêntgs-

Palo contiolo do poyo robaa o conrúmol

íí. APOlo A TULHER TRABALHADORA
Os cândidalos do MRPP, atenta a situâçáo em quê

viv6 ê luiâ a mulher lrâbalhadora, duplamente explorádâ
I oprimida, entêndom quê os órgáos €leiios das autârquias
locais dov€m dêcididamonte âpoiaÍ as justas lutas das
mulhorês iÍabalhadoÍas s dêdicar um especiâl cuidado
à criaçâo das condiçõês mâtgriais qus lh€ permitam lJma
participaçâo completâ na vida política ê na rosoluçáo dos
negóclos do povo.

Nomêadamêntê no qus concôrno às actividados de
assislência, as autarquias dêvêm proceder à instalaçáo d€
êquapâmenlos sociais dgalinados a sublrair a mulher tÍaba-
lhadora às acabrunhânles actividados domésticas ê a gâran-
tiÍ-lhes um apoio organizado na mâternadâde e na oducaçâo,
tratamênto e cuidado das crianças, dêsignâdamentg atra-
vés da ciiâçào dê crochas ê iníantários popt/lâÍes.

12. APOIO A TERCEIRA IDADE E AOS DEFICIENTES
Em comparaçáo com a populaçáo da maior parlê

dos paises, a populaÇáo portuguesa ê uma populaçáo
envelhecida. Por êxemplo, em 1973 hâvia 1268000
homens e mulher€s com mais dê sessenla anos dê idade,
dos quais cerca de metade tinha mêsmo mais de sêiênta
anos,

Âconlêce quê apênas um quaíto dêstas pessoas
auloíia pensão de vêlhice - mesmo assim uma esmola
humilhante e miserável, como todos os refoímados sabem.
Oueí dizer que perto de um milhão dêlas não rêcebia
qualquêr p€nsáo.

No que íespeita aos deÍicientes e coníorme lem sido
rêpeiidâmente denunciado, entrê outía§ instiluiÇóes, pêla
Associação dos Dêíicienles das Foíças Armadas, a situaÇão
é igualmgnte calamitosa.

Os cândidatos do MRPP enlendêm quê as autârquias
locais náo só dêvem apoiar a luta das pessoâs idosas
por uma vida condignâ e â luta dos deficientes pêlá sua
reintêgrâçáo social, como devem elas próprias tomâr
medidâs para quê, no seu âmbito lêrritorial, sêja encon-
trada umâ soluçáo imediata e urgente para os problemas
deslas camadas do povo.

É que os velhos também sáo gênto e, quanto aos
deficientes, a sociedade é que veídadeiramentê está
deficiente.

í3. ÁGUA E ELECTRICIDADE
Promover o abastecimento de ágla e de electricidade

ao povo é uma dâs lârefas das aularquia§ locais. Porém,
as câmarâs e as juntas ou náo se dêsempenham dessa
incumbéncia, ou, quando se desempenham, é na miía de
obleÍ lucros choíudos e explorar cada vez mais o povo
- jamais de o servir. Poí gxemplo, em 1970 (data a que
se referem os últimos números conhecidos), 60% da
populaçâo portuguesa náo linha água canalizada e 37%
náo tinhâ êleckicidade. Enlrêtanto, as emprêsas ê serviÇos

municipâlazados dê distribuiçáo de água e electricidade
realizaram lucro§ fabulosos.

Adêmais da áOua e êlêctÍicidgde pâÍâ uso doméslico,
existe ainda o problema da águâ e electricidade dêslinada6
à produçáo, nêcessidadê e erigência clos camponoses
pobros e outras camadas do povo trabalhâdor.

Os candidatos do MRPP eslimam que as aularquias
locais, quando constiluidas por autênticos mandalários
do povo, d€v6m encabêcar uma lute t6naz para transformâr
esta siluaçáo.

Pglo bgm-aatar do povol

14. TRA]{SITO E TNA SPORTES PÚBLICOS
Ouanto ao tránsito, tem progredido acelêradamente

em matéria de engarrafamentos, mortes o acidêntes; e
quanto aos lrânsportes públicos têm-sê desenvolvido
muito, mas em questâo de píeços de bilhêtos... As
únicas mêdidas do Estado e das autaíquias lêm sido no
sentido de agravar continuamenle e§ta situaçáo.

Os candidatos do MRPP chamam a atançáo pâra o
facto de quê 6s queslôes do tránsito e dos transporles
públicos sáo uma boa dêmonstraçào dê que os govêrnos
e órgáos capiialistas nào conseguem resolver nêm sequer
a mais simples das maniÍestâçôes da anarquia, da iría-
cionâlidade e da desordêm da sociedadê capitalista. Só
a lula do povo pode impor que de imediato sêjâm âdop-
tadas medidas que sâlvaguârdem â suâ sequrança e
melhoíem as suas condiçóes ê a qualidad€ do sêrviço
d6 iransportes, âssim como só a lutâ dos lrâbalhâdores
podê impor um traváo ao encarecimenlo constant€ dos
preços dos bilh€lês.

Í5. EDUCAçaO E EnStNO
Os candidatos do MRPP dêfendêm quê as juntas de

Íreguêsia e câmaras municipais d€vem êlaboíar planos
píecisos para irrâdicâr completamente o ânalfabêtismo
no âmbito das suas circunscricões ê melhorar a instruçáo
básica dos trahalhadores, âtravés dum movimênto de
massa voluntáíio, com cur§o§ e oscolas populares, orga-
nizadas pelo próprio povo e orientadas pelos seus êlemenlos
mâis in§iruído§.

Os candidatos do MRPP lutarão por quê seja dado
apoio msteriâl 6os Íllho§ dos trâbâlhadores que deseiom
melhorar 06 s6us conhocimenios e píoss€guir o seu êstudo,

16. CULTURA E ARTE
os candidalos do MRPP apoiaráo todas as iniciativas

que visem §aivaguardât, desênvolvêr e divulgat os valorês
culturâis e 6rtístacos democráticos do nosso país ê do
nosso povo, do mêsmo modo quê combatêrâo a agressão
dos imperialistâs e social-imperialistas tâmbém nos domi-
nios dâ cultura e da art€.

Para além daquelê apoio e deste combale, os can-
didâtos do MRPP êlaborârão um programa dê realizaçÕos
culturai§ 6 artÍsticas â levar a eÍeilo rêgulârmente junlo
do povo trabalhadori promoveráo o intercâmbio êntre
organizagóêsculturais e artisticas dêmocráticase populares;
êstimularáo a criàçáo de organismos e 6s§ocaaçóes de
cultura e arte; reverâo a política dos subsídios aclualment6
concedido§ polas aularquia§, rêlirando os que poíventura
lenham sido dados a oíganismos fascistâs e sociâl-Íascislâs;
e examinarão as condiçóês em que estáo a ser usadas
as salas e outÍos equipâmentos âutárquicos âdslrilos âo
trabalho da cultura e da aíte.

Por uma cultura e a a noyaa a paÍ! aa rnaaaaa
trabalhadoraal

í7. SAÚOE, ASSTSTÊ C|A E PREVTOÊ CrA
Os candidatos do MRPP lularâo pârâ que a6 âulârquias

locâis, por onde venham ev€ntualmêntê a sêr slêiios,
sejam dotadas dos oÍganismos que pgrmitam prostar
assistência ê lratamênlo âo povo dêssas circunscriçôês.

Relalivamente aos oíganismos e instituições já exis-
tentês (lares, alb€rgues, poslos médicos, hospitais locais,
€tc.) trata-se de molhoíar os seus serviços e organizâÍ
a gestáo deles pelos próprios trabalhadores sob controlo
do povo das aularquias.

18. DESFORTO E ACTIVIDADES RECREÁTIVAS
Os candidatos do MRPP, deÍendêndo que a êducâção

Íísica c o desporto êx6rcêm um papel muito importantê
na vida e na s6úde dâs massas trabalhado.as, opôem-se
à polÍtica seguida pela classe dominante de usaí o dêsporto,
a oducaÇáo física e as actividadgs rêcrêativas para suscilar
divisões no seio do povo, â fim de mâis íacilmente o
oprimir ê gxplorar.

Combatendo o dêsporto para €lites e a competiçáo
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á todo o custo, os candidatos do MRpp entendêm ouâ
o.Íundamêntal é promover ê organizar o d€§podo; a
êducaçâo física pars s€rvir a sâúdê o a robistez da§
âmplas massaô populârês e degonvolvor entro olas u;ã
íorte amizado, unidadê e solidariedâd€.

Ness€ seniido, os candldâtos do MRpp apoiâráo a
âctividâde dos clubos ê assoclaçóas desportvas pequenai
ê pobr6§ e incentivaaáo o povo e parlicularmente a suajuvenludê 6 agsocláÍem-se e a cooperarem parâ â prálica
dum desporto quê sllva efeciivaminte as ainptas irassas
e a sua luta conira os exploradoíes.

Í0. SAIIEA ENTO E SALUBiIDAI'E
Segundo o r€cên§eamênto da habilacáo. êfoctuado

êm_í970, 6t% dâ poputaçáo do pâÍs náó dispunhâ dê
nênhum sistema dê .ecolha dê lixos, 83% nâo tinha acgsso
a qualqueí tlpo de esgoto6. 4096 náo dispunh6 de quâisqueí
instâlaçôos sanitáriâs e 23% nâo tintia nem ájua, riem
luz, nêm sanitários, nem casa de banho. Estê; índices
âllng€m níveis inâcÍ€dilávels parllculaÍmente nos con-
c6lhos rureis.

Ê claro quê â situaçâo actuâl náo modiíicou sub6-
tanciâlmênle os dados de há meia dúzia dê anos, peaê
embora.o rio.d6 promessâs doo govornos 6 Oos pàriiaos
oportunislas_ lrma lâl situaçâo consfltui apenas màls uma
demonstraçáo dâ opregsáo e êxplorâçeo dâs mâssâs
lrâbalhadoras pels ctassê dos capitalistàs e dos taliÍun-
diárlos

_Os cancticlatos do MRpp pensam quê com â mobili.
zaçáo do povo se pod€ impor peta luta-ums modiÍicacáo
d6sta rêalidaclê e uma melhoíiâ da vida do povo, mas que,
coÍho em todos os outros assuntos, só â dêskulcáo do
sistema dê êxploraçào em que o povo vive pode ràsolver
alê raaz o assunto

20. oRGJtfErlTO E F|XANC. AS

- . Embora o governo "sociali§ta, e lodos o§ oportunlgtas
Íâlêm muito em 'poder local" ê reDitam em toaoe o"
quadranlês que "PoÍtugal náo é Lisbôa" nem o "Te eiro
do Paço', o certo é quê êles não sê êsquocom dê sugar
com os impostos o povo em todo o p6ís, e depois teiar
o dinheiro pera Lisboa, pâra o Terreíro do pado, donde
sêOUe írêqueniêmente I di.sctamento para á carteira
dêleJ, oportunistâs. E embora recolham ãm todo o paíso dinheiro dos impostos, "6squêcêm-se, dê devolvá_lo,
ao mênos ne proporcáo em que o colhem, parâ asautârquias
dond6 provoio - para o rpoder tocâl; de que íâlam.

_ Signiíica isto quê as receita6 das autarquias locaissâo a_penas âs que as lels administíativas consignam- € sáo ÍidÍculas, compâradas com âs receitâs do Eãtâdo
obtidas. na mesma circunscriçáo territorial. para íecêber,
o runil dafazonds ê dê boca lárga; parâ dovotver, é de bicogslreito. Este é um do§ píoc€s§os petos quais o E§tado
c,a clâssê dominante conlrola apértsdamente os seus
ó19ã06 loceis e manlém a êslrutura íeaccionária desses
órgâos. Logo qu6 os candidstos ao povo qulserem rãaiúar
qualquêr emprêêndimento de inlere§§e popular, togo tam-
bém depararáo, sê náo com a represiáà poitticã, pêlo
menos com o cêlco e eslrangulamento êconómico _ ouêé umâ íorma mais subtit ê "democrática" de reprimií as
vôl€idâdgs dos ingênuos. . .

. Os candidatos do MRpp. caso ssjam elêitos, procêdeÍào
à revisáo do sislema íiscal das aútárquias, pôr íoÍma a
âliviar os êncârgos pesando dlr€ctamênte sobre o povo,
ao mêsmo têmpo que. na base do ptano dê actividâdes
a aprosenlaÍ ao povo paía sprovaÇão, el6boraráo o re§,
pocllvo oíçamento de rêceita§ e desDêsas e encabecaráôa luta dos kabálhadores para exióir do Estado à d;governo as clotaÇóes nocessáaias do cumprimênlo doplano aorovado.

Os candidatos do MRPP prostarâo contas públicas aopovo dos dinholros arrecâdados e da forma domo Íoram
ulilizados, pois qu€ náo desgjam do manoira n€nhuma s6Í
coníundidos com os pârtidos buÍgu€ses qu€ malbâíatamg desviâm êm provsito próprio os Íundos das autarquias.
Voja-sê o caso, por ax€mplo, do P.C"p no Seixâ|, etc., êlc.

2r. DOS FU'{CIOI{^RIoS ADmttltSTRAÍtVOs
Os candidatos do MRpp apoiem âs rêivindicaçôEs

justas. dos Íuncionários administrâtivos das autarquias 6
a sua luta p6lâ organizaçâo sindical.

Os candidatos do MRpp denunciarâo todos os com-padrios o nspotlsÍnos de quo lgnham conh€cimonio no
prâgnchimento dos lugaÍos dg funcionários dâs autarqulâg.

_ Os candidalos do MRpp Bntsndem que os ÍuncionáÍios
adminiatratlvos, nâs autarquias para oàde venham even-
tualmênts a §6r gleilo§, dêvêm sirvir o Dovo com a máxime
solicitude s correcçào e não lolgraíào dlralquoí dosvio
nêslâ meiáíiâ-

Os candidalos do MRpp ontgnd6m qu€ dêvê ser ds-
nunciado e €xpulgo das autarqulás todo ê qualquêr êl€-
menlo corupto. traidor ao povo e opressor do'povô.

22. ACERCA DAS P('LÍCIAS UI'ICIPAIS
Em c€rlos concglhos constituiu-se por vgzss uma

polícla municipâl sob â diíecção dirêcta db pr6sid6nto da
cámara g do município. Assim como nás frogdosias oxistêm
frequ€ntomênto agontÊs policiais destg tipo, conhecido§
pêla designaÇâo ds cabos{s-ordgm.

Os candldâtos do MRpp entsndêm quê sstas poticias
d6voín sêr desmantelâdas s os seu6 âgirntgs liceàclâdosg onviâdos parâ o trabalho pÍodu vo.

Os candldâtos do MRPP d€Íêndêm qu€ o pÍóprio poyo
s6 .devê organizaÍ_ para, rot.tivamonti, oesãmlentrãr e
rgalizar as nscossáriaa missôes d9 vigilllncia e controlo
popularês, íromeadâmênlê quanto à íiacâlizâçáo de mor-
cados, dos abâst€cimonto6, dos preÇos, do óonlrolo dos
€lomontos dêsclâssiíic6dos e nâ dotsnçáo dos provarica-
doros 6 criminosos. Todos os tÍabalhádores, liomens à
m_ulh6res, podom s dovem dosgmpenhar estâ tar6fâ, quê
náo lhes €xigirá mais do quê um dia por mês ou iorqurnzona.

Íâl á o progÍama de scçáo dâ nossa candidâtura;o programâ concrolo do s€u mandato popular; ê, com
6íoito, o programâ que corporiza o vosso'volo: o volo
do povo, noa ctndldalot do povo a no fiandalo Dopulaa,

5. O VOTO

Os candidâlos do Movimênto Rooígânizativo do pâdido
do PÍol6tadado (MRPP) estimâriâm dsixd bem claro, ,untodo povo kabâlhador â quem sg diriggm, quê o seu maádato
populaí contóm umâ razâo dg luta, é ânimâdo por princíplog
d€ lutâ, norteiâ-ss poí uma política de tuta e eiprimà-se
num programa concr€lo de luta. No Íundo. olg coniém uma
só promossa, um único compromlgso: uma promessa dà
lula, um compromiEso dg lutar.

, , S€m lllá duÍa, agm um partido revolucionário quê esleja
à frents dessâ luta, o povo nâda teíá. É na luta persistêntã,
lonâz,.obstinada, contra os aêu9 inimigos qu6; povo trâ-
bâlhadortorjâa suâ unidado d€ aço, ol6ta asirâ corisciêhciâ,
íobustoce a suâ íkmê dgcisáo dà vêncer s obtém eÍectiva:
monte a vitória.

. , Enganam o p-ovo todos os polillcastros sem escrúpulos,
todos os chaílâtáês e sacrjpanlas da política qug voà pro-
mêtêrem a vitória sêm baialha. e Íolicidad€ sêá tutâ, o íim
da oxplorâçilo do homêm pelo homem sem combaie. Osquo o Íazom, sáo os qu6 prol€ndem âdormocoÍ os traba-
lhadoíês 6 naÍcollzar a sua r€sislência, pâÍa podorom con-
llnuar a opdmi{os e a êxplorá-los cadá voz-mais. São os
pakó€s. os volhos e novos palrõss monopolislas o latiíun-
diáÍios, I os lacâios de uns 6 de outros, os opoílunistas
dg todos o9 matizês.

O povo conhêcê-os bem de s6tê govghos provisóÍios;
ou, pêlo monos, comêça a conhêcé-los b6m. ao Íim de sêt€
govêrnos provisórios I dê muilos govêrnos Íâscista§. Ao
Íim de muita demagogia, dê muitas promessas não cum-
prida§.

. . A classe op€rárlâ € lodo o povo trabalhador d6v6m
rmDutr-sê dumâ dslorminaçáo Íéíêa o ousar tránsíormar
o suÍrágio d€ '12 dg Dêzombro - quo uns quântos quergm
"apolítico" - numâ dêmonstraÇâo polltica àâ sua vônlâde
d6 6mâncipaÇáo.

- A vontado do s6u volo: o voto do povo, no! crrdldato!
do poYo a no mlrdato popular.
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