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Caros Concidadãos

A,migos, Companheiro,s, Cam,arada,s

Senhoras e Senhore,s

1. RAZÕES DA NOSSA CANDIDATURA EM Í976.

A TRANSTÇÃO PARA re80.

Flazões políticas de fundo levararm-me em í976 a ace,itar a, candi-
datura, à Presidência, da Rep,ública, a solicitação de ,milhares de
trab,a:l,hadores, operários, ca,mponeses, inte,lectuais, que individual-
mente o'u atravé,s das suas organizações autó,no'mas fizeram chegar
até mim, plenos de esperança, a,sua conrfiança num proliecto político
que defendíamos e que', sem ambiguidade's, a,po,ntava pârâ â: cons-
trução duma sociedade so,cia'lista em ,que' a democrarcia' dos traba-
lhadores e a suar participação muito a,ctiva, na, vida ,polític,a e econó-
mica do pa,ís fossem caracte,rísticas funda'me,ntais.

Urma dessas razõ,e,s, talvez a ,mais im,portante,, êtâ â Ílêcêssidade
por nós sentida de levantar o' movime,nto popular ,que entrara rapi-
oa,mente ,e,m rerfluxo e estagnaÇão ,em, conSerquênciar do, gol,pe, re,ac-

cionário do 25 de Novembro de í975, travando, b,ruscamente o
âvâoÇe do processo revolucionário. Era nossa inte,nçâo, re,criar as
condiçôes que permitissê,m ao, po,vo trabalhador recobrar o ânim,o
ne,cessário para a, luta que tín'ha,m,os que continuar, unido's e, orga-
nizados e co,ntando'com as nossas ,pró,prias forças, contra' o inimigo
de classe que, tendo ve,ncido a batalha de Nove,m,bro, iriaiobviamente
explorar tal su,cesso até atlcançar a destruição de Abril.

Te'ndo, consciê,ncia plena da, quase impossibilidade da nossa eleição
em 1976, dada a'prática n,omeação que pelo Conselho da Revolução
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ê as Forças Ar,madas era feita do então Chefe do Estado,Mdor do
Exército, coú o apoio dec,larado ou indirecto de todos os chamados
.grandes partidos po,líticos do, pa,ís", não deixámos, no entanto, de
nos lançarffios Íluffia vigoro,sa. campanha ,presidencial que me fez
deslocar a quase todas a,s ca,pitais de distrito do oontinente, e das
ilhas atlânticas, recebendo de,monstra,çóes de e,ntusias,mo e de
e,Cesão,, comoventes e indescritíveis, sobretudo,em zonas de grande
concentração operária e camponesa.

Ao longo das dezenas de intervenç,ões proferidas nessa êxtraor-
dinária campanha (que, mâis do que,por mérito próprio, foi produto
da muita dedicação, capacidade e entusiasmo de, todos a,queles
que comigo estreitame,nte co'lab,oraram) procurámos alertar as
massas populares ,e, trabalhadoras para os perigos que iría,mos
correr sê, não ousando luta,r, náo, ousando, vên,cer, deixando-se
subordinar obedientemente às disci,plinas partidárias e às indicações
de, voto, dos tais "grandes FaÊidos, ou envolve,r nas ,ma,lhas da
propaganda dispendiosa e enganadora dessas ,mêsmas forças, os
trabalhadore,s,participassem, com o,sêu voto,, na eleição de Ba,malho
Ea'nes para a Presidência da Htepública.

Os mais de quatro anos de mandato do actual Presidente,dera,m-nos
a:m'pla razão. Quem holie fizer a leitura dos discursôs e intervenções
por nós feitas poderá verificar o rigor das previsões e da verdade
da mensagem que ao longo de qua'se vinte dias rprocurámos e,ntão
transmitir ao maior nú,mero, poss"rVe;f de portugueses.

Provaise assim, quatro anos depoig, que nos assistia inteira razâo.
Porém, a verificação da justeza das nossas análises e da verdade
contida nas palavras q,ue então proferimos, não nos traz hoje qual-
quer satisfação.

Com efeito, a situação política que hoje se vive, no país é,muito
mais desfavorável aos trabalhadores do que aque,la que se vivia
em meados de 1976. 'Então, os partidos e, grupos po,líticos de es-
querda que se reclamavam dos tra'b,al,hadores e do socialismo e que

tinham, ma.l ou bem, co,nduzido as lutas operárias e populares até
ao 25 de Novembro, detinham ainda força, puJança, e i,mplantação.
A solidez das organizaçôes populares de base-,comissões de tra-
balhadores e de moradores, co,operativas, sindicatos -, era ainda
um facto incontestável.

A fra'queza notória dos partidos de direita representativos dos inte-
resses do capitalismo, do patronato e dos ,senho,re,s da te,rra,, trans-
mitia-nos a confiança ainda possíve,l numar oorrêlação de forças
favorável a:o socialismo, à defesa dos interesses das classe,s exp,lo-
radas e mais desfavorecidas do país.

Poré,m, com a total cobertura do a,ctual Presidente dar Repúb,lica e
contrariamentê ao que muitos e,sperariam, os ,sucessivos governos
constitucionais e presidencialistas abriram totalmente as portas à
recu,peração capitalista e latifundiária em Portuga,l, desenvolvendo
uma política de comp'leta cedência e capitulação à direita, à reacção,
ao capitalisffio, guê provocou o de,senca,nto, a, dê,smobilização e o
desânimo em grande,s massas populacionais do país. Em conse"
guência, os trabailhadores procura,ram enttincheirar-se nas sua,s orga-
nizações sindicais, outras organizações autónomas estio,lara,m,, mor-
reram ou so,brevivem ,hoje com onormes dificuldades, a pouco e
pouco e,ntrara,m em ,perda as chamadas grandes conquistas a{can-
çadas pelas massas trabalhadoras e populares entre, 25 de Abril
de 74 e 25 de Nove,mbro, de 75, re,forçou.se o, apare{,ho represslvo
do Estado. Enfim, a direita avango,u resolutamentê, oom conflança,
,'êtomou posições, ganhou arrog,ân,cia,, rei,nstâlou-se no poder. para,

as ele,iç6es intercalares de 2 de Dezembro de ig79 formou-sê,uma
colígação de três partidoe de direita quo, aproveltando o favoreci-
mehto do, método de Hondt no apurâmento e,leito,ral, alcançou a
maioria ,parrlamentar ,po'r ,poquena dlferença. Até, que, em eleições
realizadas em 5 de outubro úlümo, de, características fraudulentas
e que u, 1s6rpo, opo,rtuno denunciámog co,mo ta,l, a me,sma coli_
gação alcanço,u' nova vitória, â;gorâ com fol,gadar e, co,nfo,rtáve,l mar-
gem de lugares no Parlamento, alterando profundamente, a co,rre-
lação de forças na cena po,lítica portug,uesa.
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2. A SITUAÇÃO POLíTICO.ECONÓMICA DO PAÍS.

A significa iva vitória da co'ligação' governamental é pe'rfeitamente

eNplicável pela inteligente política de usu'ra do poder levada a cabo

durante os se,us nove meses de governo.

sucedendo a governos de, maioria social,ista e'a governos presiden-

cialistas quê, presos nas malhas previsíveis de pro'fundas contra-

dições se revelaram ineficazes na gestão da crise 'capitalista que

abala profundamente a nossa sociedade;

contando com a prêsença, de um'velho 'partido comunista que não

apresenta ne,m l'ide'ra qual'quer a'lte'rnativa política que gara'nta a

de,fesa das conquistas populares e, que, pelo, contrário, está ho'je

mais do quê' nunca, em posição de colagem táctica ao que' resta

do bloco ea,nistar, em comp,leta contradição com o que deveria ser

o objectivo de luta dum grande partido de massas;

e sê,m que da pa,rte da, esquetda em geral se tenha verificado capa-

cidade ,para ,unir e org'anizar as ma,ssas trabalhadoras com o fim de

resistirem à o,fensiva imperialista conduzida no nosso país desde

o golpe contra-revolucionário do 25 de Novemblo de 75,

a c,hamada: Aliança D,emocrática desenvolveu urma, hábil política elei-

toralista de governo que lhe Parunltiu obter largos dividendos e que

poderia vi,r a custar muito caro áo povo trabalhador português se

este se deixa,sse enre'da,r, ingenuamentê, na têia' da demagogia e

dos conceitos tradicionais e' conseruado'rês que' tâo caros são à
classe do,mina,nte, e,tão, nefasto,s se revelam para os tra,balhadores.

Oom efeito, terminada a prirnêira fase, que apesar de tudo podemos

classificar de .moderard6,, de recupe'ração capitalista, levada a

cabo pelos governos anterio,res ao que agora se ,pre,para para iniciar

um período de vigência de quatro ano's, atingiu-se uma situação

económica altamente degradada, em que a taxa de desemprego

ronda os 15/s da popula,ção activa, eobrqtudo jóvens em, busca do
primeiro em,prego, a taxa anual de lnflação se 'mantém supe,rior a
2}o/o, é considerável a degradação financsi,rai nao empresag, com
especial incidência nas do sê,ctor púb,li,co, oB inveetimentos são
débeis, dí,minui a taxa de crescimento do PNiB, agravanse o .dé,ficit,
externo. Hoje, q pêrcêntageÍn da massg ealarial rela,tivamente ao
rendimento nacio'nal é inferior aoE va,loras alcangados em 1g74. Em
contrapartida, subiu enormemente a pêrcentage,m do,srendimento,s
Gas empresas e dos lucros capltaligtas.

Medid'as de carácter eleitoralieta do governo aliancista, como as da
contengão, artificial de aüguns preços, irão provocar um, novo au-
mento dar inflação a cu,rto prazo, e provave{mente a, declaração de
.situação económica difícil' a, várias ,ern,presas do sestor públieo
sobre as'quais recaírão os e,feitos ,ne,gativos de tais medidas. Por
outro lado, é óbvio que no, se,ctor privado, a nível de pequenas e
médias em,presas, irão suceder as falência,s ern, cadeia como co,n-
sequência das medidas preparatórias para a integração de Portugal
no Mercado Comum.

A, gravíssima situação e,oonó,mi,ca criada pelos suoessivos gove,fnos
constitucionais e presidenciali.stas e a sua ,a,i,nda maio,r degradação
cons'equente das medidas eleitora{istas do gover.no A,D, quê acom-
pan,ha a crise do capitalismo a nível in,ternacional (de,que a crise
energética s o agravame,nto do desemprego nos países da CiEE,
onde o número de gente sem trabalho ronda, os sêtê, mllhÕes, são
sintomas alarmantes), m,ais farão aumqntar a taxa do lnflação e, em-
pobreoer as popu,laçõee diminuindo-l,hes o poder de compra, de,t-
xando prêver uma lntensifipação dae lutas do,e trabalhadores e,
consequonte,mente, da repreeeão da claeee, domlnante a,pós esta
fase de actos ele,itorals.

De,monetrada a fa,lênola da polÍtlca eagulda pe,loe governos ante-
riores ao sêxto,, que têntaram conclllar oo trabalhadores co,m' os
.e'mprêêndôdoré'9', isto ó, interceses de claese tâo antagó,nicos,
gue tentaram obter a pacificação no mundo do trabalho fa,zendo
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pagar al crise aos prcprios trabalhadores, s€'guindo u'm modelo de
.reconstruçáo, nac,ional' decalcado, nas suas grandes linhas dos

aspectos aparentemente pos;itivos do "mila'grê europêu, do' póe-

-guerra, surge, agora um governo rsprêsentativo da gra,nde' bur-
guesia, que irá, com o seu progra,ma e oa seus me'ios próprios de

actuação, procurair terminar a tarefa de reco'nstituição do poder do

capital monopolista

Sabe-se qual é a soilução' preconizada pe'la 'grande burguesia a,gora

no poder para resolver a, profunda contradição que é conciliar a

con'fiança; dos patrões com o' sacri'fício dos trabalhadores. No sis-

tema de exploração capitalista, quando o 'mercádo não funciona,
quando os rnecanismos se' revelam ineficazes, a, repre'ssão sobre'

ss trabalhadores, considerados o elemento perturbador que impede

c bom fu,ncionam'ento do sistoma, é o meio' iulgado infalível para

asse'g'urar o al,cance' do o'bjectivo.

Com a repressão, pretende o poder rea'ccionário levar os trabalha-

dores a perder o,§eu pape{ determinante no processo, reduzindo-os

à condição de força de trabalho acéfala, e submissa, se'm iden-

tidade de, classe. o aumento dos preços seria ,então brutal. o objec-

tivo de restabeilece,r a, con,fiança dos capitalistas, aumênta'r aS taxas

de lucro e, reanimar o investim,ento privado, deixarÍa de se'r contra-

ditório com a me,lhoria de con*{ição de vida dos trabalhadore's ape'

nas porque esta melhoria deixaria de estar em causa'

.t :

Para utilizar ai forçai na re,solução de todas as 'contradições do sis-

tema capitalista, o governo, da Aliança Democráti'ca, n,ecessita de

um Chefe de Estado que lhb dê garantia,s de que, quarndo for nece's-

sário, usará, sem ape'lo, a' repressão.

Pondo finarlmente a funcio,na,r os m,ecanismos selvagens do siste'ma

capitalista, Íria o gove"rno aproveitar-Se do Estado, que passarÍ4, a

domi,nar integralme,nte, e gue seria determina'nte,no seu du,plo Bape'l

de instrumento material da repressâo e de financiado'r dos §ector,ê6

deficitários.

N'esse sentido §êria o Eoüado, e portantoi po,r êêu intêrmédiô, as
m'a'ssas popurlares e trabalhadoras, a §uportár o§ custo§ ê o§ prê.
juízos do's se,ctoree naciona;lizadoe (que lrão êstar na vanguarda
dos aumentos de preços ,co,m o pretexto de combatêr ôs ,prêjuízos
que nele's se verificam) até ao mo,mento em que o Governo jul§asse
suficientemente luorativo o,sanêamento económlco e financeiro da-
queles .sectores parar jueti,fi,car a sua de,sna,cio,n,artiza,çâo,.

Para evitar o sentirdo da evo,lução que acabo de,enunciar em linhae
ge'rais, compete aos trabalhadores ,procurar organizadamê,nte a res-
posta a, dar à b,urguesia, no, poder, po,r forma a quê deÍtocraoias
musculadas ou outras formas, mascaradae, de goveinos fàoc,Ízantes,
não voltem a estrangular o movimento ,popular ,ê a, deitar definiti.
vame'nte, por terra, as conquistas aleançadas pelo povo, português
desde o 25 de Abril.

3. AS ELE|ÇÕES PRES|DENC|A|S. DECLARAÇÃO DE
ACETTAÇÃO DA CANDTDATURA.

Aproximam-se,rapidâmsntê, as eleiÇôes presidenciais prograrnadas
para 1980. com a, flnalidade de alcançarr a coêrência, a estabilidade
e a harmonía do regime tão desejadas e propagândeadas pe,lo actual
Presidente como nêcessária,s à institucionaltzatâo destar democracia
para, quê, o país foi encaminhado,, a coligação de direlta propõe, ao
eileitorado um candidato próprio, soares carneiro, oficial-general
do Exército, já inequlvo,camênte denunclado ,como, um homem de
inteira confiança do r,egirne dltatorla;l caÍdo a 2s ds Á,bril e com
profundas ligaçôes êorÍr â, anüga polÍcía polÍilcar, enquanto no
desempenho de cargos admÍnlstratkos de governador de dlstrlto e
secretário.gera,l de Ango,la.

Face a uma sltuaçâo como a prosênte, ê,h quê o e,leitorado se vê
colocado pêrante um naipe,de oandidatos de direita qüê sê afirmam"
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todos e'les, defensores de um t'e'gime contrárÍo aos interesses dos
trabalhadores e do p:a:ís, com. perspectiva,s que' o coloca,m em in-

discutível dependência em relação às fo'rças do capitalismo e do

imperialismo mundia'|,

p'ê,rânte o tÍiunfo recêntemênte confirmado das forças políti'cas da

reacção capitalista, que tendo utilizado após o 25 de N'ovemb'ro os

prestimosos serviços dos chamadss "gÍa:ndes partidos da esquerda
tradicional' para a abe,rturá à re'cuperaçãor capitali§ta, latifundiária
e imperialista, se enoontram hoie'em excelente posição para, fa-

zendo eleger qualquer um dos mais fortes candidatos de direita
apresentado,s ao eleitorardo - Eanes ou Soares Carnei:ro - asse-
g'urarern, com âi i,mposição de ,ritmos maÍs rápidos de recuperação,
a recon'stituição efectiva, do 'poder económico e polítíco do grande

capital,

considerando as prome'ssas por nós feitas em Í976 de êsta'rmo§

p,resentes em futuras fre,nte's de luta de eleiçÕes presidenciais e as

min,has mais re,centes afirmaçôes de dispbnibilidade 'para o seu

cumprimento,

considera'ndo a imperio'sa necessidade de reimprimir, atravé's da

campanha e de harmonia com os rê,sultados alcançados, uma forte
dinâmica ao movimento popular no' sentido da preparação e cons-

ciencializaição das massas trab'alhado'ras para as futuras bata'lhas

que terão de enfrentar contra a .dirÉita no poder e' em defe'sa das

conquistas de Abril,

jamais esquece,ndo a'necessidade de observância do princípio fun-

damental da unidade de todos os trabalrhador,es em defesa dos seus

interesses de classe e independentemente de opçÔes partidárias,

corn g,special.rnelevância para a unidade,de todos os sin'dicatos co'm

vista à vitória na,quelas batalhas,

seguindo com rigoy uma linha de coe,rência po,lítica que não transige

ne,m admite co,n'ciliações com'o inimigo de'classe nern co'm'a subor-

dinação ou enfeuda,mento a contros de decisão exteriores ao nosso
pa,ís,

considerando náo ser a actual Constituição a Lei Fundamental que

mais convém aos trabalhadorês portugu€sê's, mas também a'nêces-
sidade de de,fesa dos princípios fundamentais nela consigna,do's e

outras disposiçôes favoráveis à classe trabalhadora, agora armea-

qada,s de e,liminação por parte das forças reaccionárias instaladas
no Parlamento,

declaro, pública e formalme'nte', aceitar a minha can'didatura à Pre-

sidência da República em 1980, em conco'rdância com o's te'rmos do

Mlanifesto que' por figuras políticas e trabalhadores manuais e in-

tetectuais foi e,laborado e posto a circular com a finalidade de'cons-
tituição e alargamento de uma Comissão Nacionarl de Apoio à
candidatura cujos membros hoie aqui se enco'ntram.

4. LTNHAS DE ACTUAÇÃO DO CANDIDATO, SENDO

ELEITO. PERFTL POLíTICO DO CANDIDATO.

Temos ouvido referir ultimamente,, com certa insistência', por parte

de algu,mas figuras políticas relevantes do país, a definição, sim-
plista, quase transformada em lugar comum, de que .a de'mocracia

é o regime da transparência'.

Sendo evidente que o concsito de democracia encerra para nós um

significado diferente darquele que lhe é atribuÍdo re'las 'personalida-
dos já refe,ridas, a,cêitamo's, no êntanto, a correcção daquela frase.

Neste caso, consideramos que mais do que qual'quer outro deve o
Presidente da Repúb,lica a,presentar-se ao povo que o elege' como

um paradigma da honestidade, da verdade, da dignidade, prestando

contas do seu mandato pe'rante essê povo em quemresirdê a sobe-
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rania,, pa,ra quê ele pl6prjo'pe§ga, â$gim,, assumlr.so oomo o sÍrn-
bolo da dignidade e da trans,parência que forem caracterÍsticae do
regimê.

Logicamente, é obrigação daqueles quê se apresentam ao sufrágio
oomo candidatos à Fresidência da Re,pública, coffipaíêcer perante
a população portuguesa defendendo as sua:s ideias e proponrdo o§
seus Brogramae, despidos de aràbiguidadee ne,fastas e enganadoras
não prometendo aqui'lo que não podem cumpri,r, não tentando,traçar
de si próprios um, falso retrato de ocasião, permitindo quo o, povo
que vai e'leger um deles co'mo, seu maig alto representante, q faça
em plena consciência ê eeÍfl inteira li,b,erdade de escolha e opção.

Assim, em coerência com tudo,o que acabo de referir e'co,m o que
tem sido a afirmação dos noesos ideais e a prática por nós assu-
mida com maior consistência desde o golpe contra-revolueionár,io
do 25 de Novemb,ro, e sem prejuízo da a'pre,se,ntação, em próximo
ensejo,, das Bases pârâ: o Programa da minha ca,ndidatura, co'nside-
ramos importante definir desde já os parâmetros fundame,nta,is, em
termos de política interna e, exter,na e de política econó,mica, que
orientarão, a nossa acção, caso venh'a a ser eleito por vonta'de, ex'
prsssa no vote da maior:ia do Povo Pot'tuguês nas e'leiçÕes presi-
denciais que se avizin,ham. l

E para estabelecer ,em bases ,corr€ctas tais parâme,tros, torna.Se
imperioso recordar a todos os portugueses a posição por: nós assu-
mida re,lativa;msnte às eleições párlamentares realizadas em 5 do
mês corrente.

Atravás dos principaia meioe de eo,munieagão socia,l, tfue,rnos oca-
sião de de,nunciar som a, ma,iol'firmeza a fraude ele'itoral que iria
ocorrer, para lá do car'ácter se,mBrê artifiçial de que aqu€lg tipo de
eleigôes se reveste.

Diferentes órgáos de soberania ou outrcs, oficia'i§, rgconheeeram
existir uma importante falha na Lei Eleitoral, gem que,qualquer deles

tÍvesos assumido a respensab,Ílidade de rssolução de um prob,lema
de interpnetação.da mesma Lei, o que permitiu a diqçriminação de
cidadâos eleitore,s e de cendida,tos a' de,putados, pereistindo assim
num erro grave que, nas suas conse,quência,s foi afrontosamentê
inconstitucional.

Foi por nós també'm denunciada, tal como por várias orga'n,izações
polítieas, a ilegalidade' co,metida pe,lo poder judi,cial ao não permitir
a libertação de antifa,s,cistas presos, a,guardando ac,órdãos do Su-
premo sobre recurso interposto e,que era,m candidatos a de,putados
à Assembleia .da Repúb,lica. Orutras ilegalidaders cometidas por en-
tidades ditas responsáve,is, como a fraudulenta: manipula,ção dos
órgãos de comunicação social de,nunciada por todas as forças polí-
ticas de esquerda e a publlcação do ma;pa de distribuição de depu-
tados com dois dias de aüraso por pa,rte, da, Comissão, Nacional
de Eleições, permitiu-nos a,firmar, ante,s e, depois do acto eleitora,l
de 5 de Outubrq,, não reconhecermos a legitimidade das últimas
e,leições parlamentare,s. E foi em rigorosa ooerência, com e'ssa
posição que não só desistimos de concorrer ao sufrágio nos
cír'culos eleitorais onde tal nos era facu,ltado como ta,mbém não
demos publica,me,nte qua,lquer indicação de voto. Hoje; dentro da
mesma lin,ha de perfeita coe'rência, sou o único candidato à eleição
presidencial que tem legitimidade para afir.ma,r, que não, te,ndo re
co,nhe'cido, nem as eleições legislativas ne,m, conse,quêntemente, o§
sous resultados, usa'rei da competência que me é conferida pe,la

Gonstituiçâo, e considerando as limitações que me poderão, ser
imposta,s pela alínea e) do art.o Í36.0, para dissolver a, As,se,mb'leia
da Repúblicâ ê, Ílâl.côr nova data pâ:Íâ ê, realiza'ção de eleições ver-
cjadeiramente livres eom vista à fonmaçáo de, um novo Farla,mento.

Numa,época como esta que atravessamos e que se sucede,à queda
brusca de um velho regime,ditatorial, §po,ca cha,mada de tnansição,
em que os opo,rtunismos, os carreirismos ,e os mimetis,mos políticos
tênr sido, evidentes e abundantes, num me'lho,r aprove,ita,mento da
situação que, se' criou, no pa,ís e, mais tarde, cotn â, travage,m contra-
-revolucionária de 25 de Novemb,ro, julgo impo,rtante,, eomo candi-
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dato.à Pr.esidência da República, definir o meu perfil político, Não

prstendsndo utilizar a dema,gogia, não pretendendo aliciar,ninguóm
com falsas promêssas ou â câ,pâ fácil daguilo que não sou, afirmo-

Somos democratas, pois acreditamos de facto, e lutamos, para'

gue a soberania resida no povo, cria,ndo' condigõe's Bara gue as

organizaçôes autóno'mas dos trabalhadore's - eomissões de ffioíâ.
dores e comissões de tra,bal'hado'res, sindicatos e coope'rativas *
vejam o seu poder reforçado e conso'lidado, para que se ponha fim
a todas as fo,rmas de opressão, de exploração e de discriminação.
Neste sentido, consideramos a Liberdade um Bem inesti'máve'l do

Ho,mem e para a alca'nçar participámos activamente no 25 de Abril
que de,rrubo,u o fascismo.

Somos soclalistas - pois conside,ramos o soci'arlismo, não obstante

as deformaçóes e distorgões que lhe foram introduzidas, co'mo a

única alternativa válida ao capitalismo.

Lütando por cfiar condições para a, tomada, rnanutenção e exercícict

do poder: pelos trabalha;dore's, lutamos pe'la construção de' uma

sociedade socialista êm que, o lucro deixe de ser o fa,ctor deter-
rninante na vida' dos homens e das sociedades ê''para que selia a

produção, fruto do traba:lho do homern, o factor e'ssencia,l e decisivo
na criação de riqueza para a satisfação das suas necessidades

individuais e colectivas, para o.,bgm-estar e a felicidade do povo.

Por isso, ne,sta fase da luta, batemo-nos intransigentemente e'm

cefesa dos interesses das massas trabalhadoras e contra os do

capitarl e do patronato reaccionário.

Sendo o gue so,mos e,conside,rando que os princípios fundamentais

por que nos batemos se encontram,consig,nados na Lei Fundamental

do país, quêrê,mos deixar bem claro que sê for e,leito Fr.esidente

da Hepública, náo permitire,mos que da Co,nstituição seja feita qua'l-

que,r revisão com carácter re,accionário, antes se dará cump'rimento

ao art.o 286.o, considerando os "'limites. materiai's" da revisão defini-
dos no art.o 290.0 O, re,ferendo que prete,nde alterar o número 2 do
art.o 286.0 não tem, obviame'nte, por manifesta inconstituciona'lidade,
qualquer cabimento.

Conside,ro tamtÉ,m muito impo,rtante afirmar qu,o, se'ndo e,le'ito, assu-
mindo as funções de Comandante Supremo das Forças Armadas,

substituirei, de imediato', os actuais Chefes de Estado-Maior dos
três ramos; considerarei do intêira nulidade os ju:lgamentos se,cre,tos

realizados pelos cha,mados Conse,lhos Superiores de D,isciplina, o

que implicará a reintegração em efectividade do funçôes de todos
os'mi,litares que, após o 25 de N'ovembro,, foram alvo de sane'amento
po,lítico, com a reposição de todos o,s seus di'reitos.

Fa,rei aplicar, de imediato, a Lei da Amnistia a, civis e a militares,
cumprindo finalmente o quê, pelo Presidente da República em De-

zembro de 1975 e pela maioria parlamenta,r em Ju'lho de í979, foi
determinado e,m termos de pacificação da vida política portuguesa.

Envidarei esforços no sentido do restabelecimento da vida demo-
crática no seio da lnstituição Militar. E retirarei às Forças Armadas

oualquer possibilidade de actuação como forças de repressão'con-
tra os tra,balhadores.

5. soluçÃo PoLÍTlcA PARA A CRISE ECONÓMICA

POLíTICA E SOCIAL.

Seguindo a linha de ooerência que vimos a'firmando desde â câffi-
panha e,leitorarl de 1976 para a Presidência da Re'pública, continua-

remos a defender convi'ctamente uma soluÇão popular para a crise

económica,, políüca e social que sê vive nos dias de hoie em Por-

tugal e que se àpoia em três princípios básicos fundamênta'is: a
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mobilização politica do povo trabalhador, o contarmos'com'as nossas

próprias forças e a 'luta pela independência nâcional.

A mobilizaçáo política é condição essencial para â construção da

sociedade nova, que, os democra,tas e' os socialistas'pretendem alca'n-

çar e e'la significa que qualquer polÍtica do goverrto para 8'ê'r ver-

dadeirarnente popular te,m, que Ser aprovada democraticame'nte pe'los

traba[hadoros e]rn' todos os se'us órgãos a,utó'nomos de cl6sso'-
asse'rn,ble'ias de moradores, arssem'bleia;s de trabalhadores, sin-

dicatos.

um regime político que não ponha como condição principal para a

sua existência a, aprovaçâo da sua política pelos traba'lhadores,

cairá fatalmen,te na repressão e mante,rá o ca'pitallismo e ai explo-

ração. ,Po'r isso, se'e'u fo'r eleito, garantirei a existência' de um regime

em que as forças militarizadas e a,s polícias sejam ape'nas utilizadas

contra as actiVidarde,s criminosas gue hoiie poluem a nossâ, §ociedade

e contra os activistas contrà-revolucionáriOs que'prÔcuram a tÔdo o

tran,se barrar o caminho para, uma, sociedade' ooVâ: ê justa que foi

aberto pelo 25 de Abril.

contarmos com as nossas próprias força,s, significa saber sê,mpre

qus So,mos mais fortes do que dizem os nossos iniririg"os e que pode-

íemos vencê-los se co,ntafmos aci,ma de tudo com a forçar que re-

sulta da nossa unidad,e, da nossa democracia,, da nossa luta, da

nossa imaginarção, criado,ra', re,jeitanào todas as pretensas so'luçôes

em que a vitória dependa de'cisivamente de aiudas externas que

co'ndíciona'm a nossa polítÍca, que obrigaín' o g:6t7s'rno a diüdir os

trabalhadore's, que pôem as negociações êntre governos a:cima, da

mobilização dos trabailhadores, tendo 'como çg'nssrquência o foha-

le;ci,mento do 'imperialismo, a manutenção de reilações de produção

capita$ísta e o ref.orço do poder da, burguesi'a"

Fi,nraÍmentB, a luta pela independência nacional é o têrceirÔ princípio

básico da alternativa popular: que aprêsentamos parai a'orrise. lnde'
p,endência, nacional, significa que to'da's as decisóe6 funda,mentais

.f,8-
.to-

parê os portugueses denre'rn s"er tornadas em Portugal pelos ü:aba-

lhadores poftuguesee.

A indepandência naclonal é possível como consequência, da mobi-
lizagão política dos trabalhadores, se tive,rmos a ,cora'gefn'de contar
com as no,ssas próprias fo,rça,s, permitindo-no's suporta:Í colrl9' 6rpoio

doa países do Terce'iro Mtrndo e da'slasse operária dos países capi-
talistas avançados, o combate e o boicote que o imperialismo possa
lançar sobre o nosso país.

Conside-ramos que uma po'lítica de indepencJência nacional é uma

polítÍca $derna autónoma, determinada pelos interesses reais do
nosso povo, que se opõe a todas as ingerências exte'mas e que
garanta a integridade do território nacional contra o separatismo,
rirante,ndo fortes laços de solidariedade com todos os movimentos

de libertação e forças progressistas que lutam contra o imperialismo,
o capiarlismo ,o colo,nialismo, o ra,cismo, o sionismo e todas as for-
mas de exploração dos povos.

Assim, procurarêmos dar cumprime'nto ao que se 'encontra estipu-
lado pelo art.o 7.o da Constituição no âmbito das "re'lações inter-
na,cionais,, princípios que têm vindo a ser siste'maticamente violados
poÍ todos o's governos que se sucederam ao 25 de Novembro de

1975, enfeudados à social-de'mocracia e a'o im'perialismo. lsto signi-
fica que nos bate'remos pela de'svinculação de Portuga,l do bloco
polÍtico-mititar da NATO e pela rêtirada de todas as base's 'estran-

gei,ras do território nacional, por um activo não-alinhame'nto que

coloque Fortugal no grande Movimento Mrundial dos Não-Alinhados,
privilegiando as nossas re'lações com os países periféricos do sul

tÍa Europa, com os'paríses árabes e, com o's pa'íses africanos, destes

sa,lientando Angola, MloÇambique, Guiné'Bissau, Cabo Verde e São
Tomé e Príncipe, e pela não integra,ção do nosso país na CEE, pois

que é para nóe líquido que esta operação política do imperialismo

visa submeter Portugal e6 s6pital gorma,no'amêricano, ao domínio

das multinacionais que'im'porão mais dependênciâ, mai§ desemprego

e maio ropressão sobre o povo trabalthador.



unidos, mobilizados politicamente, contando, com as próplias fo'rças,

garantindo a'independência, na,ciona,l, o§ trabalhadores têm a força

suficiente para. vencer a crise, afastar o desem'pre'go s a a'lta de

preços, criar a riqueza e distribuí-la com 'maio'r justiça entre oe

portugueses.

o Movi-S'a,be,ndo quêm somos, conhe'cendo a nossa interuenção nr

manto das Forças Armadas que e,m 25 de Abril de 1974 derrubou

o regime ditatoriarl de Salazar e Marcelo Caetano, conhEcendo a

nossa prática política e militar no período libertador gue o povo

português viveu entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de

1975; sabendo o guê somos, o que de'fendemos e porque lutamos,

esta;ão os trabalhadores do campo e da cidade, os funcio'nários pú-

blicos e os operários da indústria, os pescadores e os bancários, os

empregados de escritório e os assalariados rurais, os professo,reç e

os pequenos e médios agricultores e rendeiros, os em'prêgados do

comárcio, o,s artistais, o's estuda,ntes, mais apetrechados para: fazer

em me'lhores condíçõe'S a sua judiciosa escol'ha daquele,que será,

nos próximos cinco anos, o novo Presidente da Be,pública Portu-

§ueS4

Pela nossa parte, caros concidadãos, sendo eleito, propomo-nos

caminhar, num esforço comum, pela estrada larga da esperança que

Abril abriu no coração da gente portuguesa no sentido da'co'nstru-

ção de urna sociedade nova e Justa que a Lei Fundamlqntal do país

consagra e que' tão afastada pareqe do nosso horizonte temporal.

Lutar para que ela se transforme eín realidade, faz parte da missão

histórica do povo trabalhador po'rtuguês'
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PEQUENA BIOGRAFIA
DE
OTELO SARAIVA DE CARVALHO

Otelo Nuno Bomão Saraiva de Carualho nasceu em Lourenço Marquee, na antiga
colónia de 'Moçambique, em. 3l de Agoeto de í9S, segundo filho de um jóvern ae-
pirants dos CTT.

Parte da sua infância é vivida ern Lisboa com 6eus avós matemos. Nesta cidade
concltri o primeiro ano do liceu. Em Lourenço Marques termina o curso g,ecundário

em 1955, dando nesse ano entrada na Escola do Exército. E aqui termina o curso
de oficial ern 1959, ano em que é promovido a asplrânte para a Arma de Artilharia.

Durante os anos êrn que frequenta a Escota do Exercito/Academia Militar, toma

contacto com algumas das realidades da dureza do reg'ime: acompanha com entu-

siastimo e revolta a campanha presid'encial do General Humberto Delgado em '1958

e cresce a sua admiração a apoio ao mêjor Paetor Fernandee, seu professor de
.TÍro e Artilharia', preso pela PIDE em 12 de Março de Í959 por envolvimento na

chamada .revolta da Sé,.

Contestatário, participa, uniform,izado, nu,m janta,r de republicanoa, no rêstaurante

Conde Redondo, em 5 de Outubro de Í957.

lnconformÍsta, nâo perde ocasião para criticar com mordacidade os instrutores e

professores de feição e comportamento mais, duro e militarista, em todas as festae
finais de curso dâ, Academia.

Em 1 de Novembro de 1960 é promovldo a alferes e a 5 do mes'mo mês' casa com

uma antiga colega de turma do Lioeu, eetudante de flsiotera,pia.

Em Junho de 1961 parte para a eua primelra comissão em Angola', com o poeto de

alferee, comanda,ndo um pelotâo de uma compan'hia' independente.

Em Agosto desse ano nasce a sua primeira fliha.

Ê louvado pela sua excelente acção de contacto com a§ populaçôes e pelo trabalho

real,izado no sentldo da promoção do eeu, desenvolvimento e bem-eatar.



Regresoado em 19&3, com o poeto de tenente, p6rticipa com outro§ camaradae de

cur6o numa reunião exploratória com vista à execução de um golpe de Eatado que

abata o regime, flcando tudo apenas, desta vez, pelae intênçÕe6, por se concluir

não estarem criadae condiçÕes favoráveis.

Em Dezembro de 63 nasce a sua segunda filha.

De novo colocado no CTAAC de Cascais, é aí promovido a capitão ern Fevereiro

de 65 e mobilizado nesse mê§mo ano Êara a eegunda comissão em Angola, cotno

Comandan e de Companhia integrada num Batalhão.

Em Maio de 65 naec€ o seu terceiro filho, um rapaz.

Regressado de Angola em 1967, é colocado co,mo professor na Escola central de

Sargentos, em Águeda.

Em l97O é mobilizado para a Gtriné, para onde parte êm Setembro desse ano, indo

ocupar vaga na Repartição de Assuntos Civis e Acçáo Psicológica (REP' ACAP)

do Quartel General do Comando Chefe das Forças Armada§. É capitão e chefia a

Secçáo de Radiodifusáo e lrnprensa durante dois rneses.

Tern contacto directo com o Comandante.Chefe e Governador, General Spínola, e

as relaçSee que entre ambos se estabelecem estão longe de ser cordiais' ou amis-

tosas. As personalidadeo choca'm:6e fortemente.

É na Guin&Bissau que tem a oportunidade de ê§tudar e conl.recer a ideologia e os

progfiamas doe Movimcntos de Libertação que lutarn pela independência nas coló-

nias, o que contribui lafgamentê para a sua formação humarla e ideológica que,

mais tardê, o levam a asBu'm{r as po8igÕes' que lhe sláo conhecidas no â'mbito do

.Movlmento dos Ca'pltãee, e do M'FA.

Em Agosto de 7Í morre 6m BlsÊau a 8rtq êegunda fllha, vitimada por paludi§mo

cerebra[.

Em Maio de 1973 a§sina o telegrama enviado por quatro cêntenas de oficiais em

serviço na Guiné ao PÍesidente do Conselho protestando contra a realização e des-

vinoulando-Ee totalmente das'resoluções do chamado Primeiro Congresoo dos Com'

batênte3 do Ultramar, organizado êm Lisboa por ex-oficiais milicianos de direita e

extre'ma-direita.

A partir de Agos.to desse ano, faz parte das duas dezenas de capitãee que em Bissau

iniciaram reuniões para discussão do6 famoso§, decretoa de 'Sá Viana Rebelo que

constitu€m a causa próxima da formação do .Movimento dos Capitães'". É ele quêm

dinamiza a recolha de assinaturas doe capitãe§ em 6endço na Guiné numa cârta

de protesto dirigida a Américo Tomáe e outras quatro altae en'tidades governamen-
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tais e que, expedida por Otelo em 5 de Setembro de 1979 em Bissau, constitui o
primeiro documento de protesto gue aüaca frontalmente as decisÕes govêrnamentais
formuladae noo decretoe ê êxigem o recuo do poder.

Em 13 de Setembro,3 diaE antes'de regressar a Lisboa, finda a sua têrceira e última
comissão, participa na sua derradêira reuniãoclandestina na Gulné com capitães e

oficials €'r.rperiorês já integrados no Movimento, realizada no Grupo de Artilharia de
Bissau, proferindo uma dra,mática intervenção em que prevê a próxima declaração
de independência da GuinêBissau em Madina do Boe, com a posterior imputaçáo
de responsabilidadee de mais uma derrota militar às Forças, Armadas, por parte do
Governo Central, tal como Já acontecera no antigo Estado da lndia.

A partir de Setembro de 1973, Otelo encontra-se ern Lisboa, sendo coloôado na
Academia Militar como professor. Participa em, quase todas as reuniões clandes-
tinas do "Movimento' destacando-se pelo seu dinamismo, generosidade e capaci-
dade de organização. Estas qualidades levaram os camaradas'a designarem-no para
a direcção do .Movimento', ondê mais tarde virla a ser responsabilizado pelo Flano
Operacional que derrubaria ô fascismo. O insucesso do golpe de 16 de Março, per-
mltiu no entanto, estudar a capacidade de reacção das forças governamêntais, lê-
vando a aperfeiçoar todo o Flano Operacional quê seria coroado de êxito. Na ma-
drugada de 25 de Abril Otelo comanda as operações que, de norte a sul do paÍs,
levaram o Movime,nto das' Forças Armadas ao derrube do regime fascista.

As liberdades adquiridas em Abril de 74 muito devem à corajosa acção antifascista
do major O elo Saralva de Carvalho.

Depois de 25 de Abril de í97t4, ficou, conforme desejava, na obscuridade, até que
em Junho foi nomeado pelo então Presidente da República, para se deslocar jun-
tamente com o Dr. Mário Soares a Lusaka nos seus: primeiros co.ntactos com a
FRELI'MO. Em 13 de lulho de 1W4, por im,posiÇão dos, setrs, camaradas do MFA,, é
graduado em Brigadeiro para assumir as funções, de Comandante da Região Militar
de Lisboa e de Comandante Ad1'unto do COPCON', órgão militar que se pretendia
com caracteríeticas revolucionárias para defesa da, Revolução iniciada em 25 dê
Abril de 1974.

Pela sua aciuação no CO,PCON, ao serviÇo do povo explorado, Otelo ganhou a

conflança doe trabalhadoree portuguesee, que nele viram um aeu grande aliado.

O começo da, Rêforma Agrárla no AlenteJo deve-sê em g:rande parte'ao apolo dado
pelo COPCON. Foi também com o apoio do OOPCON que milhares de pessoas
resolveram o problema da habitação, ocupando casas vazias,, cujos proprietários
as retinham para especular com os preços das rendas e dos terrenos. Muitos con-
flitos de trabalho tivera,m, o apoio concreto ê efectivo por parte do CO'PCON. Em
suma, Otelo, neste período irmportante da Hietória deste paÍs, impediu que as,forças



milita,r€s e militarizadas exêrcÉs8em o seu tradicional papel repres§ivo sobre os

trabalhadoree.

No princípio de 19?S é nomeado comandante do coPCoN e graduado em General'

Aforçado,seupre§tígio,anivelm'ilitarecivil,sóéigualadapelaprofundaaversão
qu" 

"Lrt"u 
figuras políticas, ê as forças reaccionárias começarn a revelar contra ele'

Em Agosto de 1975 faz paíte do Directórlo Executivo do conselho da Revolução,

Juntamente com Vasco Gonçalves' e Costa Gomes'

Durantê a crise do verão de 1975 os militares do .Grupo dos nove' tentaram con-

vencer otelo a assumir a Presidência da República em substituição de costa Gomes'

dado que este persistia em manter Vasco Gonçalves como primeiro-ministro, numa

alturaemqueesteúltimoeraatvodegrandecontestação,otelonáoaceitoua
proposta,ape§ardeconcordarqueeraimpossívelsustentarVascoGonçalves.

A posiçâo de otelo passou a ser violentamente combatida pelos partidos maioritá-

rios a partir do momento em que se recus,ou a utilizar a força do co'PcoN para

reprimir os trabalhadorêg gue se manifestavam contra o lv Governo, uma vez que

otelo concluÍra que esse Governo não §ervia a Hlevolução do 2'5 de Abril.

Emconsequênciadogol.pede25deNovembroedadissolução,doCoPCoNfeito
por elementos do grupo Vitorioso e da prisão, igualrnente abusiva, dos militares do

Estado Maior do coPCoN, otêlo demite-se do conselho da Rwolução, por solida-

riedade com os seus camaradasr. Rêcusa posterlormente a proposta de nomeaçáo

para o cargo de,Vice-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas' bem como a desig-

naçãoparao§cargosdeAdidoMilitarem,Moçambiqueede'Embaixadorjuntode
um,pa,íe europêu.

Em vez de promoções ou de cargos' honoríficos, foi preso arbitrariamente'pelo oEME

apósapulicaçãodorelatórloprellminardp2SdeNovembroeencerradonoprê-
sídio militar de Santarém, durante aa d{ási'de onde saftr em liberdade condioional

e com residência fixa, sem permlssão de sair doo concelhos de Lisboa e oeiras'

Nestasituaçãosemanteve,atéquenumerosa§organizaçõespopularesdebase
decidirarn apresentáJo como candidato à Presidência da República.

Apres,entada a sua candidatura às Preeidenciais de 1976, as autoridades retiraram

transitoríamente as limita@es, de liberdade que l,he tinham' sido impostas e então

Otelo podê percorrer o páíu, 
"n"ontrando 

por toda a parte uma adesão popular que

nenhum outro candidato conseguiu al'cançar e que nem a oposiçáo das'forças reac-

cionárias con§egue suster.

Aunidadeeamobi,|'izaçâopopularesconseguidasem,tornodasuacandidatura
fazem de Otelo o segundo candidato mais votado'
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Finda a oleição presidenclat de 1976, Otelo regressa à anterior situação de oflcial

do Exército no activo suspênso da efectivídade de serviço. É punido em outubro

de 76 pelo CEME, Rocha vieira, com a pena de vinte dias de pri§áo disciplinar agra-

vada, clmprida no Forte de Caxias, sob a acusação de ter usado da palavra numa

§e8Eão pública sem eatar autorizado, o que não é sequer provado por qualquer tes-

temunha, mas apênas em consequência de uma notlcia difundida por um jomal

reaccionário.

Publíca em fínais de 1977 um grosso volume contendo a história do .Movimento dos

ca,pitáes» e do 25 de AbrllL, a que dá o noÍne de .Arlvorada em Abril', considerado

por todos oa sectores da crít'ica como a melhor obra edltada sobre o apaixonante

aaau,nto.

Deerde finais de 77, otelo participa em frequentes reuniÕes de carácter privado com

trabalhadores de variadas profissõe§ aos quai§ alerta para os pêrigos que se corÍem

em Portuga,l da possibilidade de um golpe de direita e da necessi'dade de os tra-

balhadores maia conscientes fazerem frente a tal coniuntura' Em consequência

nasce em Abril de Í978 uma nova organização política, a ouT-organização uni-

tária de Trabalhadores, a cu'jo Congreso de formação Otelo assiste'

Durante oa ano8 de 78, its e 8O realiza viagen§ frequentes a países de Áfrlca, da

Europa e do Médio oriente, a convite de governos, ou de organizações pol[ticas, e

nestê caso com a finalidade de proferir palestras e conferênclas sobre o proceaso

político em Portugal.

Em Setembro de 78, passa 1,5 dias, em Maputo a conúte do Presidente samora

Machel., corn o qual contacta pessoalmente, vÍ6ita o país e profere uma conferência

no anflteatro da Universidade Edua'rdo M'ondlane.

seguidamente, vê-se impedido de se deslocar aos Estadoe unidoe a convite de

tr,ês grandes lnstituiçõe§ Universitárias para proferir conferências, por autocrática e

abusiva decisão do então Chefe do Estado Maior do Exército, general Pedro Cardoso.

Eleito como membro do 3.o Tribunal lnternacional Buesell, que em finais de Março

de 79 se reunê em Bona para julgar a perseguição movida pelo governo da RFA a

peesoaa com ideología polÍti'ca de esquerda, é novamente im'pedido de estar pre-

sente nesaa reunião, enviando contudo uma mensagem de saudação.

o conteúdo desta mensagem, a publicaçâo do livro .Alvorada em Abril,, que as

autorÍdades rnltitares rea,ccionárias consriderarn despres,tigiante para a8' Forças Arma-

dae e a gua presenqa no congresso de formação da o'uT em Abril de 78, são as

acusaçõee que permitêm ao CEME, mediante parecer do Conse,l,ho Superlor de

Dlsciplina do Exército, pasea.r Otelo à eituação de reserva compulsiva em Junho

de 1979.



Logo no.mêe seguinte, Otelo está quatro dias em Ameterdão, participando em
sêEsõêE promoüidae pelo Comité Holandês, contra a lndonésia e favorável à inde-
pendência de Timor-l-este.

Em Setembro, 
""iá 

d" novo em Moçambique, abrindo portas para uma efectiva
cooperação técnica' de porfugueses, naquele paÍo e consegulndo obter Junto do
Presidente Sa,mora Machel a libertação da quase totalidadb dos presos portuguêsês
aí detidos.

Em Ouh.rbro, vioita a Gnárcia e a lnglaterra, aí proferindo conferências e gendo rece-
bido por dirigentes de par,tidoe de esguerda. Em princípioe de Novem.bro está na

Argólia, onde se des,loca, a' convite da FLN e do Governo.

Em Janelro de 80 desloca-sê a Paris a convite do lnstltuto Gramsci, contactando com
os prÍnci'pals dirigentes políticoa e figurae da oposição francesa e proferi4do uma
pales,tra na MutualÍté.

e imprensa em Lisboa, a fundaçãoEm 30 do meamo mês, anuncia em conferêncía d
de uma organlzação política,, FUP-Força de Unldade Popu,lar, para a qual conta com
o empenhamento de personalidades políticao inde'pendentes da esquerda não alinhada
e de partidos ou grupos polÍticoe da chamada eequerda revolucionária, com vista
a criar condições de unidade para, todos aquelee que sê reclamâm dessa área
ideológlca.

Em princípioe de Fevereíro deeloca-se à Alernanha Federal proferindo confe,rências,
palestras e intervençõêe em univêrsidades e locais públlcoe

Em 27 de Fevereiro está preeente nas cerimôniag comemorativas da proclamaçâo
da Índependência do Sara Ocidental, a convite da'Frente Polleá}io.'

Em 15 de Maio, é atingido o ponto de rutura entre Otelo e dirigentês de algumas
das organizaçôes, e grupos polÍtlcoa que lntegram a FUP e Otelô decide prosseguir
o projecto de altematlva popular e de unlda& de trabalhadores,sob a mesma s§la
e a€m o concurco das organlzações, polÍtlcas.

De l0 a 16 de Junho, visita o lraque a coÍwite do Governo o do Partido Baae Árabe
SocÍalieta. É recebido em audlôncla pelo ,Presidente Saddarn Hlrssain.

Em 28 de Julrho a FUP é legallzada como partido polítlco para concorrer às eleições
parlamentarês que têrâo lugar em 5 de Outubro, apresentando candidatos a depu-
tadoer ao Parlarnento em todoe og círculoe do paÍe. :

Entretanto, âB li6tas da FIJP são imptrgnadae sob o pretêxto de ter sido entrêgue
no Supremo Tribunal de luetiça am 24 horas de atrazo o processo de legalização
da FU'P como partl'do. A nova organizaçáo vê-ser envolvida numa batalha, jurídica e
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constitucional, a.cabando por se ver obrigada a dêsistir das eleiçôes parlamentaree
e perdend'o a oportunidade hlstórica de alcançar um g.rupo parlamentar da eequerda
não allnhada na A.ssembleia da Repúbl.ica. Durante a campanha, Otelo e a, FUP denun-
ciam com firmeza a fraude eleitoral que vai reallzar-ee e estabelecem dê lmediato
a ponte parâ as elelçóes' preeidenclaie de Dezembro.

Nestas, Otelo Saralva de Garvalho é o candidato da unidade popular e do povo
trabalhador, apoiado pelas grandee massaa popularee e trabalhadoras. do paíe e por
organizaçõeo políticae da esquerda como a FUP, a UDP, o PCP (B), a Unidade Comu-
nista,oPSReaOUT.

Em 28 dE Outubro, Otelo legaliza o seu proceseo de candidatura no §upremo Tri-
bunal de Juetiça, proferindo no diã sêguinte a sua. declaração pública e formal de
aceitação da, candidatura em conferência dê imprensa realizada no Teatro Vasco
Santana, em Lisboa.


