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Empossado em Outubro de 1976, estão jã de -
corridos dois anos e meio sobre a vida, a dema
gogia e as boas promessas do Governo Regional.

Pretende o nosso Partido Comunista atravês
deste Manifesto PolÍtico, proceder a uma anált
§e polÍtica Ca ac+-j-viclaCe do Governo Regional,
ã luz do Prograna corn oue se apresentou ao e-
leitorado e à luz dos interesses da classe ope
râria e do povo trabalhador da l.ladeira.

O Governo ilegional, guê assenta no çartido
fascista PSD/PPD, defende no seu Programa e a-
plica na sua prática, uma polÍtica claramente
virada para a defesa dos interesses daqueJ-e sec
tor mais esclarecido do capltal. regional liga-
do ao turismo e ao comêrcio, conta ainda com o
apoio duma parte dos grandes agricultores e se
nhorios e tàm sido un-Iacaio fiel dos Ínteresr
ses dos monopóIios americanos e europeus do tu
rismo aqui instalados.



Em primeiro lugar, de.,renos desde já asslna-
Iar, a forma astuciosa como o PPD se furtouna
eleições para a Assembleia Regional e para o
Governo Regional, «le apresentar um Prograna que
permitlsse ã classe operária e ao povo traba -
thador d3 Madeira medir a sua actividade, aprg

-sentando apenas, em sua substituição, uma fà tr
theca com princÍpios gerais e vagos, sem pro -
postas de medidas concretas, que era para não
serem chamados a contas e mals facilmente ilu-

.direm a opinião püllica.
Ir{as entremos nos aspectos concretos da sua

actl-vÍdade é vejamos que lnteresses â que esta
Eerve: se os do povo, se os da burguesia regio
na1 reacclonárla.

QUE ÀUTONOII{IÀ?

Para um Governo que t"ern a boca , cheia de 'Àu
tonomla" r da "defesa dos lnteresses da populal
ção madelrenseo e tanto crama contra o óolonrq
ilsmo do Governo Central, foi lesto a apolareã
l{aio de 78, a assinatura pelo Governo Central
do vergonhoso acordo vende-pátrtas com o F!{L,
que agravou ainda mals as condlções de d.epen-
dêncla económlca e polÍttca do nosso PaÍs aoüe
perÍallsmo arnerlcanô

Na melhor oportunidade, o Governo ReElonal
não hesLta em espezinhar os leglttmos sentL:men
tos autonômieos do povo da !{adel.ra, consideran
do de 'muito valor' e de "patri6tico' o contrõ'
le efeettvo da economia da t'ladelra e do paiã
pelos seus amos lmperialistas egtrangelrosrque
veem por vla deste acordoras suas moedas e ríler
cadorÍas valorizadas em relação ãs nossas, guã
veem os seus capÍ"tais e lucros garantidos no
nosso PaÍs, que passam a usufruir de maiores â
cllidades fiJcais r eu€ veem aceites as suas it
posições de redução do nosso desenvolvirnento ã
conómico à perceitagem de 2t e do corde do crE
dlto e do apoio a muitas das pequenas e médi=
as empresas, o que inevitavelmente vai agravar
o desemprego.

--E ã sombra <la nAutonomiat que o Governo Re-
glonal, valendo-se do poder de legislar, impe-
de a aplicação em muitos sectores socio-profis
sionais da igualdade salarial'dos trabalhado -
res da Madeira com os dc Continente. Para o Go
verno l{egional , os trabalhadores da Mad.eira tffi
a barrtga mais pequena qfue os trabalhadores do
Conti.nente, quando aqui, en virtude dos custos
do transporte das mercadorlas e da ganância d_os
capltalistas locaLsra maioria dos produtos sao
mais caros do gue no Continente.

Na Hotelaria, para citar un caso concreto ,
o Governo Regional de pareceria com a Dlrecção
Slndical controlada pelo P"C"P,/U"DP", permitiu
aos patrões imperialista:; dos hoteis que duran



te 2 anos, e nalgumas categorias a sÍtuaçãoain
da não se alteroú, continuÃssem a meter ào UoT
so os habttuais chorudos lucros mais as verbaã
que dev.:riam pagar a igualdade salarial.

Àqullo que se tem reallzado na Madelra não
ã a verdadeira Autonornia a que o povo asSrira ,
gue the permita efectivarnent,e controlar e dir!
§tr os sãus destinos no qr.radro da unidade e ií
tegridade do país. Desde a primeira hora sÍl qlÉ
gublu ao poderr ![uê o Governo Reglonal tem ca-
valgado esta aspiração do povo e se tem servl-
do das suas lutas, usando-as coÍlo ;orça depra
são sobre o Governo Central para que úransfi.rã
e confira ã burguesia regÍonal reaccionária o
poder de eontrolar toda a econoÍtria da lladeira,
as suas fontes de recelta, para as usar eni be-
nefÍclo dos seus LnteresEes exploradores.

Ê tamnâ'n ã sombra da'Àutonomia" do Governo
Reglonal, Çlue os fascistas-separatLstas gozam
durna lmpunldade totai para as suas actlvidades
terrorlltas. Na Conferência de Imprensa reall-
zada pelo PPD em 15 cte Setembro de l976r'precl
Samentê para anunciar a composição do f Gove.r-
no RegionaJ., o dr. Àlberto João declarou 'quê
os movlmentos separatistas são antl-constitu -
clonals e a lei prevê vários tratanentos paraa
Ínconstttuctonalldade que ê uma forma de Ílega
IÍdade, "mas hoje já afirma claramente en pala
vras, porgue na prática sempre o fez, gue o sé
paratl-smo ê uma corrente de opinlão com direi-=
to de expressão e de organlzação.

Pelos Eactos aqr:Í. expostos, todo o povo da
Madel.ra pode compreender que toatos os 'avanços
autonómicos" eonduzldos pelo Governo Reglonal,
o emBurraram sempre para uma sltuação de malor
exploração e opressão"

TUDO PEI^O TURÍSIIC". 
"

NADÀ PEI,A ÀGRICULTURÂ,
PELA INDÚSTRIA E PELAS PESCAS:

O Governo Regional não se cêrnsa de dizer qr-
o Turismo ê a princlpal activida<ie económicada
Madeira, a mai-s rentãveI, enfim, aguela em gue
a burguesia regional deposÍta as suas espêran-
ças de engordar sem grandes canseiras e rls -
cos. . .

Mas serã isto verdade? Ou melhor, para quem
ê que ê rentável a actividade turístiôa?Para os
cerca de 5.000 trabalhadores que vendem a sua
força de trabalho no sector e que recebem salã
rloá numa média de 8.000$00 qu6 ma1 dão para ã
sua sobrevl-vência e das suas famÍllas? Ou para
os capitalistas nacionais e êstrangelros gue
armazenam anualmente milhares de contos em lu-
cros, sendo que ao abrigo das facilldades con-
cedidas pelo Governo Regional, tipo acordo corn
o E'MI, os lucros dos capitalistas estrangeiros



apesar .de ser riqueza produzi.da na reglão, sãotransferidos para os paÍses desses senhores eusados como factor de desenvolvimento desses
mesmos paÍses?

E como se isto não-bastasse, o Governo RêSlqnal ainda desvi-a anualmente miihares de cont-oídos,dinheiros públlcos pagos pelo povo traba _
thador, para pagamento sem reemboláo das chama
das infra-estruturas rêcreativas, dâsportlvaã
e culturais que atraiam à Madeira os túristas ethes regale o heLço enquanto permaneceln na nos
sa terra.

E convitá tambêm esclarecer todo o povo daMadeira, que as tão apregoadas receitaã de que
beneficia a região provenient.es do Turismorião
uma gota de ãgua para cobrlr o enorme oceano
das Ímportações de produtos essenciais ã ali -mentaçáo, agasalho e act,ividades da população.

À realldade da Regtão Autónoma da Madeira ê
,a de que precisamos de importar cerca de gOt'dos produtos necessários à vida do povo. O a -bandono da aglicultura e a ausência de apoioãs
erescentes dificuldades d,os agricultores herda
das da "velha senhora", não fóram em nada aItE
radas no decurso destes cincq anos de "revoLuã
ção dos cravos'n e, em particular, nestes 2 a -nês e meio de governação do ppD na região"
- Àpesar .de num estudo seu, elaborado em Ju -nfro de L977 , o Governo Regiônal admittr q-ue o

regime da colonia ê Oenêfico para o désen -volvimento da agrrlcultura, este, apenas, Lnti-
mLdado pela revolta dos caseiros qúe em nuitos
sÍtios deixaram de pagar "a metadé', aos senlro-
rios exploradores, fez aprovar uma lei gue de-flne 3 p.rrtes para o casei.ro e 1 parte far4 o
senhorlo, que no essenclal_ não altera o regÍme
de exploraEão 9 apenas procura ganhar ternpó pa
ra voltar ã antiga situação.

Nesse mesmo estudoro Governo apesar de dlzerque "76r8t do total das exploraçõàs sãodo tipofamiliar i-mperfeito, isto é, exlilorações emqüeo rendimento obtido não ê suficiente-para süs-tentar o-agregado familiar do agricultor,,, a ünica "saÍda" que tem dado para éste probláma ã
a da expulsão forçada para o estrangãiro da for
ça activa dos canpos.

Enquanto se gastam indevidamente avultadas
verbas dos dinheiros públicos no Turismo, aban
dona-se criminosamente o apoio à agriculúur..-

À atitude do Governo Regional por ocasiso
dos recentes temporais que abalaram a Madeira
e destruiram culturas inteiras ou grande parte
delas, de negar aos agricultoxes a cobeitura
de todos os seus prejuÍzos, pondo ao contrãrio
ao seu "dj-spor" de crêdito a prazos de 6 e 12
meses e a gm juro de 7?, prova bem a sua polÍ-
tlca de desprezo pela s1túação de crescenie mÍ



Para alêm do abandono n'a
bém a salrientar o al;andono
Lndustrtal e das pescas.

agrlcultura, hã tanr
do desenvolvimentã

§em se produzir malor riqueza na agricultu-
ra não ê possível acelerar á desenvolvimento in
dustrial e económico do Ârquipêlago"

Ntrma reqião que necessita importar pratlca-
mente tudo, o Governo Reqional aind.a se perml-
te, cÍ.tando urn caso concreto, manter encerrada
a §'ábrLca de l,tassas Prazeres, ao clr'íno d.o Balr
ro da Ribeira de João Gomes, ern virtude de ne=
gar ã Sociedade l.iercantil, proprieLárj-a da Fá-
briea, um aval que permita üçttar a pôr em fug
cionamento esta nova e nroderna unidade fabrif
Com o encerralnênt,o desta unÍdade, para alêrn do
correspcndente despedirnento dos trabalhadores,
tornou-se necessãrlo auflrêntar o volume de im -portações de massas a preçôs evldentemente mals
caros para o povo ccnsumid,or.

Nas empresag áe ccnstrução clvil, apôs osur
to de construções d^e l{oteLi no perÍodo- anteril
or ao 25 de Abril qr.le chamou a este sector da
actLvldade industrial mttl"hares de operários não
especiallzados nas que foram ganhando experI-ên
cla, eLs que agora, face ã descapltaltzaçãE
(desvlos de capÍtal.s.t levada a efeltã pelos pa-
troes, o Governo Reglonal de pareceria corn ês-
tes apoia a faléncia fraudullenta de alEumas empresas ccrm o respectÍvo despedimento sen Í.nI
demnização dos operãrlos.. e, ãoutros caso§r, on
de o problema social se mostra rnais difícil dã
resolver de um s6 golpe, permite toda a sorte
d.e manobrês como salãrios em atrazo, como forma
de forçar o despedimento voluntárj-o dos operá-
rlos.

Dos 12.000 desempregados da regiãorcerca de
3.000 sãc do sector da.construção-civil. l,!,as aflnal faltarã trabaLho para esÉes operárÍos,nõ
ma região que carece de habiLaçõesr-escolasrtã
fantários e estradas? Não faltá trabalho, riraã
falta o financiamento que os Governos Regional
e Central se recusarn a conceder para resolver
estes problemas a favor do povo.

,Nas pescas, e possulndo a !,ladelra uma pla-
taforma riquÍssima em peixe que ê cobiçada- ê
saqueada pelos barcos est.rangeiros, o Governo
prossegue a sua poIítlca de desprezo pelas ne-
cessidades dos pescadores. Não há rede de frio
em terra, não há nenhu-rna organização do abaste
cimento regular das popul"çó"s do anterirrrrnão
hã portos de abrigo e os cãis acostáveis necês
sãrios, e, para iludir os pescadores em proxif
midades de eleições o Governo Regional resol -veu adquirir uma embarcação dotada de câmaras
frigorÍficas para o apoió ã pesca do atum.

No essencial, e pelo que atrás ficou expos-
to, pode o povo deduzir e compreender que á ac
tividade do Governo Regional não está virad" É-



ra o desenvolvimento destes sectores vltal§ Pa
ra melhorar e satisfazer, as necessidades funda
màntais das populações, nomeadanente a.resolul
ção cta situação dos cerca de 12"000 desernprêgg
dos da reglão, mas sim para satisfazer as ne'-
cessldades da burguesia regionatr reacclonâria"

O PROBLEMÀ TIABITÀCIONÀL É ONAUÁTICO!

Com dois anos e meio de actividade, o Gover
no Reglonal não construiu uma ünica casa para
o povo sob 'a sua responsaililldade directa.
. No dlgcurso de 25 de Março.passado, em que
o dr. João Jardim fuzllou o povo da l.tadeÍraccÍn
I*.000 palavres, estse procurou fazer crer 'ao
povo quê não serla da responsahilldade do seu
Governo, a sl-tuação grave do problema hablta -
clonalr-mas sim áo eóverno Central, llue the não
conferiu alnda o controle a nÍvel regÍonal do
Fundo Fomento de tÍa-bítação.

O dr; Alberto João procura sempre escondera
tnpotêncla do seu Governo atrás'ôas salas ôo Gg"

verno Central, mas a verdade ê quer-nada', nem
nLnguên, the ata as mãos pafa Por sua Íniciatt
va directa Õu atravês das Cãmaras, 'poder tonar
todas as toedidaa Para a solução do problema.

'tt?B o problema da habttação não se coloca sô
ao nível da falta de easas, mas tarnbéJn ao ni. -
vel das pêssinras condições de mÍIhares de ou-
tras casas onde o povo se vê obrigado a viver
apinhado ê sem conãições. ou lhes falta a água,
oú lfres fatta a electricidade, ou as casas de
banho ou mesmo as cozinhas. E face a lsto, ca-
be agora perguntar se o Governo Regional tam -
bêm importê a crise neste aspecto, se o Gover-
no Central tarnbém the ata as mãos.

Pela boca morre o peixe e por :esta sfu'nples
exposiçãorr gualquêr elemento do povo compreen-
de que-o Governo Regional mente com guantos dsr
tes tem.

Um Governo que tão generosamente desvla ml-
thares de contoe dos dinheiros públicos em fa-
vor dos sectores da burguesia llgados ao Turis
mo, como ê que pode resolver os problemas do
povo?

O ENSINO QUE TEMOS,
OU O ENSINO QUE NÃO TEMOS:

À situação do ensino na i.ladeíra á Uem um Ê9
tor que permite medir os objectivos que o Go -
verno da região assinala Para o povo. No essen
cial, tambêm a sltuação herdada da "velira se -
nhora" neste campo, não se alterou multo.

Num mÍnimo, cerca de 30t da população não
sabe ler e escrever e nada faz preuer que ês



tes números possam baÍxar num futuro pr6ximo..
Nos concelhos car,.oôneses, n'ilhares de crianças
contlnuam'a sêr impedidas de'frequentaren a es
cola primária em virtude destas não existirem-
en nümero suficiente, nern o Governo estar mui-
to lnteressado em ôs construir. Ê o prôprio Go
verno Regional que no estu<lo por ele elaborado
em Junho de 77 e no qual nos teinos vindo a ba-
sear, que díz que a rnaloria das casas transfor
madas em escolas não rlferecem as cond!ções mÍI
ni-mas para um born arnlriente escolar.

Lsto no ensino primário, porque em retqção
ao ensino preparatôrlo e secund.ãri.o o probÍana
ê bem muito mais grave. Tambêrn serã úportado
do Continente este pesado problema? lâas a poli
tfca do Governo Regional, ionge de ser vÍiadã
para alterar esta situação, ao contrário, nes-
ta situação de crise poiÍt,ica e económlca não
hestta em tomar a cooórto dela, toda unna sêrie
de medidas de selecção e de repressão no ensi-
no, de carestia dos estudos e de aceleração dos
rltmos de trabalho, de modo a afastar das escolas e 1ançar no desemprego centenas de estudaã
Êes, fun9amentalrnente ftlhos de trabalhadoresl
pgrqgg são eles que se debatem com maior;;-ái:flcutrdades para enfrentar estes proolemas.

. Un_Gcverno guê não Ínvest,e na educação ecul
:yf?.d? povo, ê porque lire quer vedar á possi=Dlltctacte de estê donrinar a. clência de moào a usá-la para a "_""_ó*i".ip"i;ã-iãii"i"ã . ãã"iaimica em relação ã classê áos êapitalfsÉaã---<iúe
este Governo serve.

ASSISTÊNCIÀ SOCLâ,L,
TERCEIRA IDADE E SÀÚDE
À assistência social a educação infantil

âos filhos dos trabalhadores 6 aÉsurdamente re
duzlda na região

Para o grupo etário compreendido entre 0 e2 anos só It da população êstá abrangida. para
as outras idades eiistám pouco mais áe uma vin
tena de estabelecimentosr-a maior parte deleã
situados no Eunchal e de partlculaies.

Um número tão reduzido de estabeleclmentos
de educação infantil, retira logo às multreres
dos trabalhadores a possibilidade de darem bem
cedo uma educação soclal e activa aos seus fL-
thos.

- Mas para alterar esta situação o que E, quefaz o Governo Regional? Nada! úotivo.- O mesrio,
sempre o mesmo. Aliandono da satisf"çào aã":i"-
teresses dos traba.lhadores

_ E para a velhi-ce será a situaÇão diferente?Naol Para aIém das reformas de misêria com suesão forçados a lutar pela sobievivã"ãia;-"*=;ã
so.de cui.dados especÍais, apenas existem 4 esl
tabelecimentos para os ministrar .



Na saúde a situação tambêm não ê diferente'
A maior parte dos concelhos da Madeira nao pos
suem nem-hospitais nem centros de saúde, e os
mêdicos resiãentes são uma minúscu1a parte em

relação às exigãncias das populações I Espegia-
Ildaáes médicas e ci-rúrgicas existem qué nao E9
dem ser ministradas na l'ladeira- Em caso de si-
tuações graves torna-se necessãrlo o recurso a
Lisboa.

Multo se poderia denunciar rÍeste camPo, mas
certos aspectos bastam para medir-a despreocu-
pacão do êoverno Regional pela Saúde, como e o
i.âto de não estar previsto' nem a curto, neÍI
ã mêai-o, nem a longo Prazo, a construção 9t pg
1o menos um verdadeiro e completo Hospital por
concelho.

Desde gue nascemos atê à velhice passamos u
*a ,id. aá traraitrã-átà"", de prÍv.çõe= * dã
canselras, em troca de uns mÍseros cobres quê
mal dão para assegurarmos o nosiio sust'ento.

Quem tudo produz nada tem, e a meia dúzia
de exploradorés parasitas vj-vern regaladamente'ã 

somÉra dos. nossos sacrifÍcios'e das riquezas
por nôs produzidas e gue eles ctlarnan suas.

À classe operária e o povo trabalhador t'êrn
que alterar úa tal situação. O nosso Partido
Comunj-sta sempre apontou a necessidade de o po
vo se organizar nos seus õrgãos de vontade po-
pular e á partir deles criarmos as condiç9.= e
IÍticas e militares para artancarmos o pocter a
burguesia, destruirmos o seu Estado de ditadu-
ra e sobre os seus destroços erguermos o Esta-
do de dltadura dos explorados sobre os explora
dores

O Governo P.egional tal como o Governo Cen -
tral de l4ota Pinto, são governos impotentes Pa
ra resolverem os problemas de fundo da crise
que se abate sobre o sistema capitalista.SÓ oS
iR.EEALHADORES PODE}I VENCER A CRISE SOb A diTCC
ção dum GOVERNO POPULAR:

GNAilDE GÍlMiGM
tullGHAt
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