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Melhorar as nossas 
vidas 
A juventude e o povo português, 
com a sua luta e o seu voto, 
derrotaram o Governo PSD/
CDS. OE’16 abriu a possibilidade 
de interromper aspectos da 
ofensiva que estava em curso e 
concretizar medidas pelas quais 
os trabalhadores e o povo muito 
lutaram. Conhece mais aqui. pág. 15

25 de Abril: com a 
luta se fez, com a 
luta faz
A Constituição da República 
Portuguesa é portadora dos 
princípios e valores da liberdade 
alcançada e das intensas lutas 
travadas. Entrevista a  Conceição 
Matos, resistente antifascista, presa 
e torturada pela PIDE. pág.8

Março – mês de 
luta da juventude
O mês em que se comemora o 
Dia Nacional do Estudante e o 
Dia Nacional da Juventude foi 
celebrado em luta: dia de luta dos 
estudantes do  Ensino Secundário, 
manifestação dos estudantes do 
Ensino Superior e manifestação de 
jovens trabalhadores convocada 
pela Interjovem/CGTP-In. 
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causa as soluções da esquerda, em 
especial do PCP.  Sempre que possív-
el o PCP e as suas propostas políticas 
são escondidas ou apresentadas pela 
comunicação social dominante. Des-
valorizando o papel deste Partido na 
História e no presente do nosso país. 
São fomentadas ideias anti-comunismo 
e o desconhecimento e deturpação da 
História. São sucessivamente apagadas 
ou desvalorizadas as acções de luta 
levadas a cabo pela juventude e o nosso 
povo por melhores condições de vida. 

A par disto, está a situação precária em 
que vivem os trabalhadores da comu-
nicação social, a maioria a recibos 
verdes, a trabalhar a prazo ou mesmo 
com estágios, quando ocupam 
funções permanentes das edições 
e muitos com salários e subsídios 
em atraso. Isto faz com que muitos 
sejam forçados a aceitar fazer parte 
deste esquema de desinformação, 
para manter o posto de trabalho e 
receber o salário, sem questionar 
as linhas editoriais traçadas pelos 
seus quadros superiores, também 
eles coniventes com esta ofensiva.  

É fácil perceber então que o 
capitalismo censura o progres-
so apropriando-se do grande 
meio de propaganda que é a 
comunicação social que o próp-
rio sistema domina e na qual 
decide todos os conteúdos. 

A pergunta e a crítica devem 
estar presentes no nosso dia-a-
dia quando queremos informação. 
Pois a quem serve o apagamento e 
minimização da luta travada pela 
juventude e o povo? A quem serve 
deturpar ou não dizer as propostas 
do PCP e da JCP para o país?

Comunicação social e a direita  
Desinformação dominante
A comunicação social dominante (ou seja, 
aquela que é dominada pelos grandes grupos 
económicos e financeiros e que nos chega de 
várias formas no nosso dia-a-dia, pela tele-
visão, jornais, internEt...) serve os interesses 
dos que executam a política de a direita, os 
mesmos que respondem acima de tudo aos 
interesses do grande capital e dos grupos 
que o defendem. O objectivo é claro: atribuir 
às notícias e assuntos transmitidos a verdade 
absoluta e inquestionável, mas de suposto 
rigor imparcial, conduzindo assim a opinião 
pública para as ideias que mais convierem. 

Ao lado da alienação que os conteúdos de 
televisão provocam (desde o reality show às 
séries ou filmes de Hollywood) a informação 
jornalística segue vários métodos que vão 
contra os deveres de um jornalista previstos 
no seu quadro deontológico. Entre eles a 
escolha da informação, o fraco esclarecimen-
to noticioso e o excesso de comentários e 
opiniões são o que sobressaem na televisão, 
no jornal ou mesmo na internet.
Torna-se mais evidente ainda quando se 
fala de questões internacionais às quais não 
temos facilmente acesso a uma segunda 
interpretação. Por exemplo, em relação à 
“crise dos refugiados” só ouvimos as preocu-
pações e o medo em recebê-los, sem nos ser 
explicado as razões pelas quais eles fogem 
dos seus países onde as guerras, a destruição 
e a morte são o pão nosso de cada dia, situ-
ações essas que são causadas pelos mesmos 
senhores do grande capital. 

No caso da eleição para a Presidência da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, assum-
ia-se sem apoio de partidos políticos, sendo 
no fundo destacado dirigente de um deles 
(PSD) e estando há 15 anos a fazer campan-
ha como comentador de política, de futebol, 
de literatura etc.  Ou seja, foi-nos apresen-
tado ao longo dos anos como um homem 
isento e justo, quando no fundo defendeu 
sempre as políticas de direita pondo em 

Notícia sobre o terrorismo. 
Fotografia: Refugiados...
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Foi da luta de massas e da acção do PCP e da 
sua correta leitura dos resultados eleitorais 
do passado dia 4 de Outubro, que foi possível 
correr com PSD e CDS e encontrar uma nova 
solução política, com um governo do PS.
Uma nova solução com limites, sobre a qual 
não temos ilusões, mas que permite através 
continuação e intensificação da luta de mas-
sas, da acção do PCP e da JCP abrir caminhos 
ainda que limitados para a recuperação de di-
reitos e rendimentos roubados, e dar resposta 
a problemas imediatos dos trabalhadores, do 
povo e da juventude.

Foi neste quadro que no mês de Março foi 
aprovado e promulgado o Orçamento de 
Estado para 2016, onde PSD/CDS, o grande 
capital e a União Europeia tudo fizeram para 
inviabilizar qualquer inversão de rumo na 
sua política de exploração e empobrecimento. 
Para este OE ao qual o PCP e JCP, com suas 
iniciativas e propostas, deram um contributo 
decisivo para responder aos problemas ur-
gentes dos trabalhadores, do povo e sua da 
juventude.

Foi também no mês de Março que a juven-
tude saiu à rua em torno das suas reivindi-
cações concretas, demonstrando que a hora 
é de luta e não de ficar à espera. Foi dia 10 
de Março que estudantes do Ensino Básico e 
Secundário de várias escolas do norte ao sul 
do país, saíram à rua exigindo obras nas suas 
escolas ou a sua concretização, mais fun-
cionários e professores, turmas mais peque-
nas, uma avaliação justa e contínua. No 
Ensino Superior a 15 de Março, estudantes 
de vários pontos do país, realizaram uma 
manifestação em Lisboa até à Assembleia 
da República, onde entregaram um abaixo-
assinado com mais de sete mil assinaturas, 
exigindo “Mais e Melhor Acção Social Esco-
lar”, lutaram pelo não aumento das propinas, 

pela reposição do passe escolar para todos os 
estudantes, entre outros problemas concre-
tos. Dia 31 de Março os jovens trabalhadores 
comemoraram em luta, o Dia Nacional da 
Juventude, numa manifestação nacional em 
Lisboa convocada pela CGTP-IN / Interjovem, 
exigindo o combate firme à precariedade, o 
aumento dos salários, combate ao desempre-
go, entre outros problemas concretos.

No plano internacional à medida que se 
agudiza a crise sistémica do capitalismo a 
situação vai ficando mais complexa e perigo-
sa. A situação dos refugiados e migrantes, os 
atentados em Bruxelas, Paquistão, Irão, Tur-
quia, entre outros, com as movimentações da 
extrema-direita fascista e xenófoba que lhes 
surgem associadas e as medidas securitárias 
em preparação; a concertação do imperialis-
mo para impor a guerra e brutais retrocessos 
civilizacionais, como temos visto na Ucrânia 
ou na Síria; as movimentações golpistas no 
Brasil com desfecho imprevisível e o avanço 
de forças reaccionárias noutros países da 
América Latina os processos de desestabili-
zação e ingerência sobre todo e qualquer país 
que tenha uma agenda de desenvolvimento 
soberana, independente dos interesses do 
imperialismo, como temos visto por todo o 
mundo são alguns dos exemplos mais actuais 
desta crise que suscita muitas preocupações 
impondo a necessidade da dinamização da 
luta dos trabalhadores e dos povos em defesa 
da paz, liberdade, soberania e independência 
nacionais, da justiça e do progresso social.

No passado dia 2 de Abril comemoraram-se 
os 40 anos da aprovação e promulgação da 
Constituição da República Portuguesa. É 
necessário continuar a defesa da Constitu-
ição de Abril, porque apesar de já ter sido 
mutilada por sucessivas revisões, esta é 
uma Constituição que continua ao lado dos 

trabalhadores, da juventude, onde ainda 
permanecem inscritos direitos e conquistas 
progressistas que têm sido alvo da política 
de direita. O Acampamento pela Paz será um 
momento alto da juventude para a comemo-
ração afirmação e defesa da nossa Constitu-
ição.

A campanha lançada pela Direcção Nacional 
da JCP “Mais JCP, Mais Luta! Avante com 
Abril!” assume-se em 2016 como tarefa 
prioritária de toda organização. A ligação às 
massas juvenis nas escolas, empresas e locais 
de trabalho, o recrutamento, o enquadra-
mento de novos militantes, o aumento da 
nossa influência e intervenção, o desenvolvi-
mento da luta, a continuação da campanha 
de fundos para a Quinta do Cabo são algumas 
das linhas desta campanha. Esta campanha 
certamente há-de dar um grande contributo 
para o sucesso do 20º Congresso do nosso 
Partido (e de todas as suas fases preparatóri-
as) que se vai realizar em Dezembro de 2016, 
ano este em que o PCP comemora o seu 95º 
aniversário.

A luta de massas, nomeadamente da juven-
tude, precisa de continuar a desenvolver-se 
em cada escola e local de trabalho e já nas 
comemorações e luta da Revolução de Abril e 
do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabal-
hador. Luta a levar a cabo a par das inúmeras 
tarefas a que daremos resposta, como cada 
eliminatória do Concurso de Bandas para 
o Palco Novos Valores, ou a construção da 
Festa do Avante que este ano comemora os 
seus 40 anos. 2016 será um ano onde cumpre 
particularmente afirmar a Constituição da 
República Portuguesa e os Valores de Abril, 
ano de  intensa luta travada e ainda a travar, 
elemento essencial para abrirmos caminho à 
concretização de uma política patriótica e de 
esquerda que defendemos para Portugal.

Dar continuidade à luta 

Exigir os nossos direitos!



Dia Nacional de luta
Estudantes reivindicam  
melhores condições!
Nos últimos anos, a política de direita tem 
destruído a escola pública, essencialmente 
através de cortes directos no seu financia-
mento, mas também através do roubo dos 
passes escolares, do acréscimo dos custos 
com a educação para as famílias devido ao 
não pagamento de apoios e a redução da 
ação social escolar. Também fruto dessa 
política de destruição existem inúmeras 
escolas a necessitar de obras e outras com 
obras por concluir, falta de aquecimentos ou 
ar condicionados.

O corte no número de professores e de 
funcionários levam também a que haja uma 
redução substancial na capacidade e na 
qualidade do ensino, agravando ainda mais 
o problema das turmas sobrelotadas, em que 
na maioria dos casos existem mais de 30 
alunos inscritos nas disciplinas.

Devido à dinâmica de luta crescente nos 
últimos quatro anos e à necessidade dos es-
tudantes verem os problemas das suas esco-
las resolvidos, no início deste 2º Período, foi 
lançado por um conjunto de Associações de 
Estudantes do Ensino Secundário, um apelo 

para que o dia 10 de Março fosse marcado 
pela luta dos estudantes do Ensino Básico e 
Secundário e que se exigissewm a resolução 
dos problemas concretos de cada escola 
através de ações de protesto. Este apelo pre-
tendeu também marcar o Dia do Estudante, 
que se celebra a dia 24 de Março.

Durante este processo, há que destacar as 
grandes Reuniões Gerais de Alunos que os 
estudantes organizaram, e que foram, para 
todos os que participaram, um importante 
momento de contacto com a democracia na 
sua escola, bem como um momento impar 
de mobilização e de esclarecimento, essencial 
para o sucesso do dia 10.

Este dia culminou com a realização de 
várias acções de luta, que contaram com a 
participação de centenas de estudantes do 
secundário, que unidos revindicaram mel-
hores condições na sua escola. Muitos destes 
estudantes, que construíram e participaram 
neste dia, enfrentaram a enorme pressão que 
muitas direções de escolas e até policias im-
puseram, através da proibição de propagandas 
e ameaças.

Este dia de luta teve expressão por vários 
concelhos do país como é exemplo disso as 
acções em Silves, Setúbal, Palmela, Barreiro, 
Lisboa, Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, 
Coimbra, Santa Maria da Feira, Porto, Braga e 
Guimarães, demonstrando que os estudantes 
conhecem os seus direitos e lutam.

Nesta nova fase da vida nacional, em que a 
possibilidade de vitórias é cada vez maior, 
como é exemplo disso a conquista da gratu-
itidade dos manuais escolares do primeiro 
ano de escolaridade, é indispensável que os 
estudantes continuem com a sua luta para 
o aprofundamento do direito a estudar com 
condições.

No sentido da continuação da luta, a Co-
ordenadora Nacional do Ensino Secundário 
da JCP, na sua última reunião, aprovou o 
aprofundamento desta linha de trabalho, 
em torno dos problemas concretos de cada 
escola, com vista à resolução dos seus prob-
lemas.

Por tudo isto os estudantes não podem baix-
ar os braços, há ainda muito por lutar até 
conquistarmos a escola pública, gratuita e 
de qualidade na sua totalidade. Cabe a todos 
os estudantes comunistas, em unidade com 
todos os outros estudantes, de levar mais 
avante esta luta justa pela escola de Abril, 
através de mais contacto, esclarecimento e 
agitação com vista ao desenvolver a luta e o 
reforço da organização.



A escola Secundária de Mem Martins locali-
zada no concelho de Sintra é uma escola que 
necessita de uma intervenção na sua velha 
estrutura. Intervenção esta que tem sido 
extremamente demorada e com várias fases, e 
que obrigou e obriga os cerca de 1200 alunos 
a terem aulas em contentores, que estão em 
péssimas condições e , onde chove no seu 
interior, e com tamanho insuficiente para a 
média de alunos por turma. 

Para além deste problema, junta-se a falta de 
funcionários por toda a escola.
Perante estes problemas, frutos do desinves-
timento na educação, os estudantes mobi-
lizaram se para a luta reivindicando os seus 
direitos como alunos do ensino publico. 

No dia 10 de Março, os estudantes desta escola 
e a a sua Associação de Estudantes, realizaram 
uma concentração no portão da escola. Neste 
mesmo dia foram recolhidas muitas dezenas 
de assinaturas num baixo assinado que exige 
mais financiamento na escola, a conclusão das 
obras e mais funcionários!

ES Mem Martins

Há acordo em afirmar que a Democracia  na 
escola não funciona sem estudantes e, se 
assim o é, torna-se evidente que estes devem 
ter a sua opinião ouvida e respeitada.

Sim, porque Democracia também é pensar e 
dizer o que se pensa, também é discutir e 
decidir como resolver este ou aquele prob-
lema; como concretizar esta ou aquela visita 
de estudo, como transformar esta ou aquela 
questão. Para muitos estudantes, a partici-
pação na RGA é o primeiro e mais importante 
contacto com a Democracia. Assim aconteceu 
na preparação da luta de dia 10 de Março, 
onde discutir, decidir, mobilizar, distribuir 
documentos, colar cartaz es ou ir às salas de 
aulas explicar os motivos, da reunião e da 
luta, foi para muitos o primeiro verdadeiro 
contacto com a Democracia. Se compreender-
mos assim a democracia, compreendemos que 
ela é política e está presente em tudo, com 
diferentes graus.

O melhor mais importante espaço de dis-
cussão e aquele que deve ser considerado 
o órgão máximo dos estudantes, e da sua 
AAEE, é a Reunião Geral de Alunos (RGA). 
É o mais importante porque é constitui um 
espaço colectivo de discussão e decisão, dos 
estudantes.

As Associações de Estudantes (AAEE) têm o 
papel de representar os estudantes e não o 

podem fazer sem ouvir os mesmos, mas nos 
dias que correm muitas AAEE são condiciona-
das pelos directores das escolas. Por exem-
plo, na secundária Dtr. António Carvalho 
Figueiredo, em Loures, o director não deixou 
colocar um quadro de cortiça na parede, 
dizendo que a escola é  da EPE (Empresa 
Parque Escola) e, posteriormente, tentou 
proibir a realização de uma RGA. Outro exem-
plo é a secundária Mães de Água, na Ama-
dora, onde o director  impõe a inexistência 
de AAEE, afirmando que assim a escola está 
mais segura.
 
No contexto de grande empobrecimento da 
democracia nas escolas, com que hoje nos de-
paramos, a luta desenvolve-se por um direito 
“tão simples” como o de reunião. É preciso 
ter em conta que, o direito de participação 
nas RGA´s pode ser exercido, sempre, assim 
afirma a CRP no artigo 45º direito de reunião 
e de manifestação.

O Direito a ter um espaço de discussão fun-
damental para os estudantes, é altamente 
atacado e reprimido por muitas direções das 
escolas, exemplo disso é Liceu Pedro Nunes, 
em Lisboa, que já conta com 3 tentativas 
de convocação de RGA sempre com a ob-
jeção da direção que se recusa a  relevar as 
faltas (“justificar” faltas)  aos estudantes 
e a disponibilizar um espaço. Ou os muitos 
regulamentos internos, assentes no Estatuto 

do Aluno, que proibem RGA´s e afastam os 
estudantes “mal comportados” da partici-
pação democrática. Mas isto não pode acon-
tecer e os estudantes têm que lutar e exercer 
os seus direitos.

Os jovens comunistas, agitadores nas suas 
escolas, têm assim um papel indispensável, 
pondo-se ao lado dos estudantes e ajudando-
os a combater esta ofensiva e contrariando a 
repressão exercida pelas direções das escolas. 
É preciso resistir e ter coragem para exercer 
os nossos direitos, com a consciência de que, 
cada vez que exercemos um direito, estamos 
pela prática, a defendê-lo da melhor maneira 
que existe.

Está nas nossas mãos, estudantes, lutar 
pelos nossos direitos para que os possamos 
assim exercer.  E se há exemplos de opressão, 
há também vitórias da luta como de que é 
exemplo a RGA que os estudantes da ES de 
Palmela organizaram, e que no próprio dia, o 
director da escola lhes recusou um auditório. 
Em resposta, os estudantes não desistiram 
e mesmo com chuva, reuniram no pátio da 
escola.

Muitas foram as RGA’s negadas, mas os 
estudantes não aceitaram um “não” como 
resposta, aos seus direitos, e venceram. Por 
isso afirmamos que cada RGA concretizada 
hoje é uma vitória para a democracia na 
escola. Vamos à luta! Porque da luta pela 
escola pública, gratuita, democrática e de 
qualidade, ninguém arreda pé!

O direito a reunir



Estudantes em luta por mais e 
melhor Acção Social!

O Instituto Politécnico do Porto está num 
processo de reestruturação que estabelece 
objectivos que intensificam o caminho da 
destruição deste subsistema de ensino e 
da desvalorização do mesmo na medida em 
que estabelece o encerramento de cursos e 
de uma escola (ESEIG) bem como a deslo-
cação de um departamento de multimédia 
para o pólo de Vila do Conde (a mais de 30 
km), acarretando ainda mais custos para os 
estudantes. 

Sob a capa do “reposicionamento 
estratégico”/”racionalização”, o que está 
mesmo em causa é retirar qualidade ao en-
sino politécnico através da redução de recur-
sos, quer eles sejam materiais ou humanos, 
ao mesmo tempo que em nome de uma 
pretensa “adaptação ao mercado do trabalho” 
estamos perante mais uma reformulação que 
põe o ensino ao serviço do capital e não das 
necessidades do país e do seu desenvolvi-
mento.

Mas o processo de reestruturação e as suas 
consequências não passou ao lado dos 
estudantes e levou a que os estudantes se 
manifestassem dia 25 de Fevereiro à porta 
do Rivoli, aproveitando o aniversário do IPP 
para enfatizar a frustração com esta inten-
ção. Durante três horas, largas dezenas de 
estudantes gritaram contra a reestruturação.

Instituto Politécnico 
do Porto

No passado dia 15 de Março os estudantes 
Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, Évora e 
Almada saíram à rua numa manifestação 
em Lisboa reivindicando o reforço da acção 
social escolar e o congelamento das propi-
nas. Estiveram presentes para dizer que não 
é aceitável que haja redução da acção social 
escolar, ao mesmo que são cada vez maiores 
os custos inerentes á frequência do Ensino 
Superior. Do Largo do Carmo à Assembleia 
da República, pôde ouvir-se que “propinas 
e bolonha são uma vergonha”, “acção social 
não existe em Portugal”, “propinas são para 
acabar, não são para aumentar”.

Esta manifestação, que esteve inserida na 
“Campanha Nacional por Mais e Melhor 
Acção Social Escolar” que lançou um um 
abaixo-assinado exigindo medidas que dêem 
resposta às necessidades dos estudantes 
(como um novo regulamento de atribuição 
de bolsas, a reposição do passe escolar, a 
passagem imediata das cantinas conces-
sionados para os serviços de Acção Social), 
foi por isso também o mote para a entrega 
das cerca de 7000 assinaturas recolhidas 
por todo o país. A Campanha conta com a 
subscrição de mais de duas dezenas de es-
truturas e grupos estudantis e irá continuar, 
como ficou patente nas intervenções no 
final da manifestação apontando acções que 
irão decorrer ainda este ano lectivo para 
exigir melhoria das condições para estudar.

Propinas - uma vitória que prova 
que só a luta alcançará um Ensino 
Superior Gratuito, Democrático e 
de Qualidade para Todos

Foi votado na Assembleia da República o 
congelamento do valor mínimo e máximo das 
propinas, o que significa que foi impedido o 
aumento anunciado. Esta medida, apresen-
tada pelo PCP, só foi aprovada porque os es-
tudantes não desarmaram e nunca deixaram 
de reivindicar, provando, mais uma vez, que 
será a luta a definir, uma inversão das políti-
cas seguidas, para que as propinas (que no 
valor actual continuam a ser um entrave in-
transponível para a maioria dos estudantes) 
acabem de uma vez e para que a Acção Social 
Escolar cumpra efectivamente o seu papel. 
Para isso a mobilização dos estudantes em 
cada escola será determinante e o momento 
tem de ser de ainda mais luta, para que à 
nova fase da situação política corresponda 
efectivamente uma mudança de políticas.



A luta que a juventude travou antes e 
durante a Revolução foi decisiva para a 
consagração legal das suas aspirações, foram 
inúmeras as conquistas, como é exemplo o 
direito à educação para todos. 

Apesar da acelerada degradação de que o 
direito ao Ensino Superior de qualidade 
para todos tem sido alvo tem sido a luta a 
garantir que muitas das conquistas da Escola 
de Abril continuem, ao mesmo tempo que 
tem sido a luta a travar outros avanços da 
política de direita.

Em 1991 o governo de Cavaco Silva, en-
tão primeiro-ministro, teve a intenção de 
mexer no valor das propinas e a resposta dos 
estudantes foi pujante: em 1992 realizam-se 
grandes manifestações em Coimbra, Braga, 
Lisboa e Porto, e chegou a todo o país 
durante um mês através de manifestações, 
greves às aulas, entrega de abaixo-assinados, 
moções e cadernos reivindicativos, cortes de 
trânsito, cortes de pontes, e outros protestos 
simbólicos de âmbito local, regional, e uma 
manifestação nacional em Lisboa com mais 
de 10 mil estudantes. Os estudantes fora alvo 
de carga policial. A luta levou a que só mais 
tarde conseguissem implementar a propina. 
Pelo caminho, chegaram a cair ministros da 
educação.

Os governos da política de direita estão há 
40 anos a perpetrar um sub-financiamento 
crónico, a um aumento brutal do valor das 

propinas, a cortes acção social escolar, a falta 
de condições materiais e humanas, a afasta-
mento dos estudantes dos órgãos de gestão 
da escola, a ingerências na vida associativa 
democrática dos estudantes, ao Processo de 
Bolonha, um Regime Jurídico das Institu-
ições do Ensino Superior injusto, políticas 
que dão expressão a uma política de privati-
zação e elitização do ensino superior público. 

A esta dura realidade os estudantes respond-
eram com a luta. Olhando ao período de 2010 
até hoje, realizaram-se centenas de lutas 
em cada universidade para travar as conse-
quências da política de direita e muitas delas 
saíram vitoriosas:

▶ A manifestação nacional que fez com que o 
regulamento de atribuição de bolsas contido 
no decreto 70/2010 não entrasse em vigor.

▶ A luta que conseguiu materiais essenciais 
nas salas de computadores do ISCSP;

▶ Reposição dos jantares na cantina, abaixo-
assinado que repôs o período suplementar 
de avaliação e os protestos que resolveram 
o problema de infiltrações, na FCSH assim 
como, este ano, a luta que levou ao alarga-
mento do horário da sala de estudo;

▶ Várias lutas que permitiram abertura de 
uma cantina e o seu alargamento no ISCTE-
IUL;

▶ A luta que permitiu o faseamento do pa-
gamento de propinas e a possibilidade de se 

Vale a pena lutar!
Exemplos de lutas e vitórias

Sobre as fusões, reestruturações  
e fundações

realizar mais um exame por ano na FLUL;

▶ Melhoria da qualidade das refeições na 
cantina do ISEL.
▶ Abaixo-assinado que impediu a retirada 
da fase de exames de trabalhador-estudante 
FDUC.

▶ Abaixo-assinado que permitiu os dossiers 
das disciplinas estarem na biblioteca e não 
só na reprografia privada, na FPCEUC;

▶ Processo contínuo de lutas que conseguiu 
obras em três pavilhões e compra de material 
no valor de 200 mil euros na FBAUP;

▶ Protesto na ESE do Porto que garantiu 
mais lugares de estacionamento para os 
estudantes e, este ano lectivo, a abertura da 
cantina ao jantar;

▶ Várias lutas no IST que permitiram que a 
cantina voltasse para as mãos da ASE.

▶ Abaixo-Assinado na FEUP, que levou à 
abertura de mais salas de estudo;

▶ O congelamento da propina em 2016 que 
permitiu que estas não subam no próximo 
ano lectivo.

Desde as mais “pequenas” acções, às acções 
de maior dimensão, todas elas contribuem 
para travar as ofensivas, engrossar a frente 
de luta e, em cada faculdade, impedir a 
aplicação da política de direita. Cada dia de 
luta, cada acção, constitui uma pedra na 
engrenagem de quem quer tonar o Ensino 
Superior um luxo só para alguns.

O Regime Jurídico das Instituições do 
Ensino Superior (RJIES) actualmente em 
vigor é prova de que a política de direita 
e os governos de PS/PSD/CDS que a apli-
caram sucessivamente desde a Revolução 
tem em vista a elitização e mercantili-
zação da educação. Aprovado em 2007, O 
RJIES significou uma reorganização dos 
órgãos de gestão das universidades, que 
permitiu a entrada de entidades exter-
nas, limitando-se ainda mais a interven-
ção e participação dos estudantes nesses 
mesmos órgãos de gestão. O RJIES, con-
jugado com o subfinanciamento das in-
stituições, empurra-as para o auto-finan-
ciamento, com a dependência financeira 
de outras entidades para além do Estado 
e com uma cada vez maior transferência 
dos custos para os estudantes, como é o 
caso das propinas mas também de outras 
taxas.

Uma grande “linha mestra” do RJIES é 
ter aberto o caminho para a passagem 
das Universidades Públicas a Fundações 

de Direito Privado. O financiamento ex-
terno é um sinal sintomático da desre-
sponsabilização do Estado na educação 
e pressupõe a interferência do interesse 
privado com as decisões da universidade, 
onde passa a reinar a lógica empresarial 
gerindo um serviço público com proveito 
privado. O Regime Fundacional serve de 
legitimação a estes propósitos. A pas-
sagem a fundação significa ainda mais 
interferências do interesse privado nas 
instituições e tem implicações na decisão 
sobre os cursos e conteúdos lecionados, 
na forma como é contratado o pessoal 
docente, nos próprios regulamentos in-
ternos das instituições, pondo ainda mais 
em risco a participação democrática dos 
estudantes.

Hoje, o regime fundacional está aplicado 
em várias universidades (ISCTE, Univer-
sidade do Porto) e está a ocorrer noutras 
(Universidade do Minho, Universidade 
Nova de Lisboa). É urgente pará-lo através 
da luta dos estudantes. 



25 de abril?25 de abril?
como se fez Ocomo se fez 0

Foram 48 anos de ditadura fascista em Portugal. 48 anos em que, apesar da dura repressão do regime, nunca deixou de 
haver quem lutasse contra o fascismo, pela democracia e a liberdade. Foram todas as lutas, umas maiores outras mais 
pequenas, mas todas de grande significado e importância, que criaram as condições para o derrube do fascismo e para 
a madrugada libertadora do 25 de Abril. Lutas em que os comunistas estiveram sempre presentes, sendo o PCP o único 
partido que resistiu durante toda a ditadura mantendo sempre actividade e a sua direcção política dentro do território 
nacional, com vários exemplos de heroísmo na resistência às mais duras provações impostas pela clandestinidade, 
incluindo a prisão e a morte de muitos comunistas.

É importante relembrar o papel que a juventude teve ao longo dos anos na luta anti-fascista. Damos aqui apenas 
alguns exemplos de como a luta foi fundamental para derrubar o fascismo:

Anos 30
A juventude esteve presente desde os primei-
ros momentos em que a luta anti-fascista se 
afirmou. Logo em 1934, no culminar de um 
longo processo de luta contra a fascização 
dos sindicatos e contra o governo de Salazar, 
temos o marco da greve geral dos operários 
vidreiros na Marinha Grande a 18 de Janeiro, 
em que os trabalhadores chegaram a tomar o 
poder naquela localidade, a que se sucedeu 
uma brutal repressão pelo fascismo. Segundo 
os participantes nesse momento alto da luta 
anti-fascista, havia uma grande influência 
das Juventudes Comunistas nas fábricas, 
nomeadamente junto dos aprendizes.

Anos 40 e 50
Apesar da brutal repressão, houve ao longo 
dos anos diversos focos de luta dos jovens 
contra o fascismo, nas escolas (liceus, 
escolas industriais e comerciais, universi-
dades), e nas empresas. Das várias estru-
turas, destacamos o Movimento de Unidade 
Democrática Juvenil (MUD Juvenil) que 
foi criado para dar expressão a essa luta, 
aproveitando todas as possibilidades de 
actuação política legal, articuladas com um 
trabalho clandestino e semi-legal. 

O MUD Juvenil teve uma grande importância 
na criação de Associações de Estudantes e na 

Anos 60 e 70
Os primeiros anos da década de 1960 são 
marcados por grandes lutas anti-fascistas: a 
fuga de Peniche e outras fugas das prisões 
políticas do fascismo; o desencadeamento 

eleição de dirigentes associativos comprometi-
dos com os valores democráticos. A influên-
cia e mobilização do MUD Juvenil foi ainda 
determinante para contrariar a influência da 
organização para-militar criada pelo regime 
fascista, a Mocidade Portuguesa, que apesar 
de ser de participação forçada para muitos 
jovens, nunca conseguiu ter a mesma capaci-
dade de mobilização do MUD Juvenil.

Das muitas lutas e acções anti-fascistas que 
poderiam ser citadas, destacamos a Semana 
da Juventude, que foi lançada pela Feder-
ação Mundial da Juventude Democrática 
(FMJD, estrutura da qual actualmente faz 
parte da JCP) em Março de 1947 e que teve 
expressão em Portugal por diversas 
actividades organizadas pelo MUDJ, entre 
as quais um acampamento de jovens em 
defesa da democracia, realizado em Bela 
Mandil, no Algarve, e que foi brutalmente 
reprimido pelo fascismo. É daí que o 28 de 
Março foi consagrado, após a Revolução de 
Abril, como o Dia nacional da Juventude, 
lembrando esse marco do movimento 
democrático juvenil.

da luta de libertação nacional em Angola; 
as grandes lutas dos trabalhadores agrícolas 
do Alentejo e Ribatejo que resultaram no 
alcançar da jornada de 8 horas; as manifes-
tações do 1º de Maio de 1962, que em Lisboa 
tiveram mais de 100 mil manifestantes; 
entre outros exemplos – lutas que marcam 
um ascenso da luta anti-fascista, e em que a 
juventude esteve sempre presente.

É nesse contexto de avanços na luta que se 
dá o ascenso do movimento estudantil, que 
se inseriu na dinâmica de luta do movimento 
democrático e anti-fascista. Das muitas 
lutas académicas, destacamos a grande Crise 
Académica de 1962, marcada por diversas 
greves, manifestações, luto académico e 
outras formas de luta dos estudantes, dando 
origem à consagração do 24 de Março como 
Dia do Estudante. A grande greve estudantil 
de 1969 em Coimbra é também um marco na 
luta dos estudantes. 

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, 
desde candidaturas presidenciais, congres-
sos, manifestações pela Paz e contra a guerra 
colonial, amplas mobilizações de massas que 
deram frutos em Abril de 1974 
e no período que se lhe seguiu.



40 anos 
 da nossa Constituição 

40 anos 
 da nossa Constituição 
Comemora-se este ano o 40.º aniversário da Constituição da República Portuguesa. Apesar 
dos consecutivos assaltos que sofreu pelos executores da política de direita, PS, PSD e 
CDS-PP, a CRP continua a ter grande actualidade, virada para os anseios e aspirações da 
juventude, a Constituição de Abril!

Reunida na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, a Assembleia Constituinte aprovou 
e decretou a Constituição da República Portuguesa, impulsionada pela luta das massas 
populares e o MFA (Movimento das Forças Armadas), ainda na exaltação da libertação 
de Portugal da ditadura fascista, da guerra e do colonialismo e da pintura da página 
mais bonita da História portuguesa. A Revolução de Abril de 1974 não surgiu como acto 
divino, ela foi o fruto da luta e resistência do povo português e da sua juventude, luta 
essa que permitiu a consagração de uma das mais progressistas Constituições do mundo, 
bem como a aprovação de tantas outras leis que permitiram transformações profundas na 
vida do povo e da juventude. 

Foram assim possíveis todas as conquistas dos direitos da juventude consagradas hoje na 
Constituição, das quais destacamos:

▶ O poder político pertence ao povo (artigos 1.º, 2.º, 108.º, 109.º);

▶  O direito à escola pública, gratuita, democrática e de qualidade para todos, que 
contribua para a superação das desigualdades no acesso e no êxito escolar, onde os 
estudantes tenham um papel na gestão democrática das escolas (artigos 73.º a 77.º);

▶  O direito de reunião, de manifestação e de criação de associações (artigos 45.º, 46.º 
e 51.º);

▶ A liberdade de expressão e informação sem discriminações ou censura (artigo 37.º);

▶  A paz, a abolição do imperialismo e a dissolução de blocos político-militares como a 
NATO (artigo 7.º);

▶ Igualdade e dignidade social perante a lei (artigo 13.º);

▶  Liberdade de aprender, ensinar e de criação cultural, ao desporto (artigos 43.º, 44.º, 
78.º e 79.º);

▶  Direitos de todos os trabalhadores ao trabalho com direitos, com estabilidade no 
seu emprego, a organizarem-se nos seus sindicatos e comissões de trabalhadores, à 
contratação colectiva, à greve, ao salário igual trabalho igual, ao horário digno, etc. 
(artigos 53.º a 59.º);

▶  O direito à protecção social, à saúde, à habitação, ao ambiente, qualidade de vida e 
protecção da família (Artigos 63.º a 69.º)

Tal como a juventude do passado lutou pela conquista dos seus direitos e dos direitos das 
gerações futuras, hoje cabe-nos a nós jovens defendê-los nas nossas lutas diárias. Cabe 
aos estudantes defender o direito à educação para todos, quando lutam todos os dias 
contra os problemas das suas escolas. Cabe aos jovens trabalhadores defender o trabalho 
com direitos quando lutam nos seus locais de trabalho contra a precariedade. E cabe a 
todos os jovens unirem-se pela concretização de cada uma das suas aspirações e vontades. 
Porque criar e usufruir da cultura é direito, porque praticar desporto é direito, porque 
associar-mo-nos e decidirmos colectivamente o que vamos fazer é nossa prerrogativa, 
porque viver num país que promova a paz é aspiração, sonho e possibilidade.

É na acção diária de unidade, de resistência e de luta que se defende e cumpre a 
Constituição de Abril. Pelo programa que encerra, permite abrir caminho à construção de 
uma alternativa política, patriótica e de esquerda, pela qual se cumpram os valores de 
Abril no futuro da juventude e do povo português.

O Portugal 
de Abril

Se a participação da juventude na resistência 
ao fascismo foi determinante, que dizer 
da Revolução de Abril? Em primeiro lugar, 
podemos observar que o movimento dos 
Capitães de Abril nasce de um conjunto 
de jovens capitães e de um profundo 
sentimento, partilhado por toda a juventude, 
de recusa da guerra e da repressão. 

Depois, foram os trabalhadores e as massas 
populares, com ampla participação de jovens, 
que logo no dia 25 de Abril e nos meses 
seguintes fizeram de um levantamento 
militar um levantamento popular e uma 
Revolução, que instaurou a democracia, 
a paz, a liberdade, as nacionalizações, a 
reforma agrária, a consagração dos direitos 
dos trabalhadores, o direito à saúde, à 
educação, à segurança social para todos, 
entre tantos outros direitos e liberdades
que foram conquistados pela luta no Portugal 
de Abril e consagrados na Constituição da 
República Portuguesa.

Foi com a luta dos trabalhadores, do povo 
e da juventude que se fez Abril, e tem sido 
com a luta que se tem defendido o que nos 
tem sido roubado pelos sucessivos governos 
da política de direita. Conhecendo a história 
da resistência e da luta do nosso povo, as 
conquistas alcançadas com essa luta mesmo 
nas mais duras condições, podemos ter 
confiança de que será possível hoje defender, 
repor e conquistar direitos, e avançar para 
recuperar os valores de Abril no futuro. 
de Portugal!



À medida que o tempo passa o risco de 
se perder a memória histórica aumenta. 
No caso de Portugal, chega-se a bran-
quear o regime fascista. Como caracteri-
zas a ditadura?

Há até quem negue ter havido fascismo 
em Portugal. No entanto, os 48 anos de 
ditadura significaram miséria extrema, 
carência alimentar, na saúde, na educação, 
brutal exploração, prisões, 
torturas, crimes. 

Só no campo de concentração do Tarrafal 
foram assassinados 32 antifascistas. As 
acções reivindicativas nas fábricas, campos 
e escolas eram reprimidas, muitas vezes 
com prisões. As mulheres eram cidadãs de 
segunda. O não esquecimento do fascismo 
e das transformações que o 25 de Abril 
trouxe é uma forma de lutar pela 
liberdade. 

Estiveste presa pela PIDE duas vezes, 
pela tua actividade contra o regime. A 
primeira vez um ano meio, entre 1965 
e 1966. Como foi?

Foi horrível. Só quem passou é que sabe. 
Cheguei a uma altura em que achava que 
ia mesmo morrer. Mas o Partido dava-me 
força. Fizeram-me a tortura do sono, pas-
sava noites sem dormir. Às tantas já se 
tem alucinações. Mas nunca falei. Deram-
me espancamentos brutais. Mas o que me 
custou mais não foram os espancamentos, 
foram as torturas morais. Despiram-me 
duas vezes. Da primeira vez, obrigaram-
me a fazer as necessidades no chão e que 
eram limpas com a minha roupa. Disseram-
me que dali só saía ou para a morgue ou 
para o Júlio de Matos. Da segunda vez 
ameaçaram que me iam despir comple-
tamente, e assim o fizeram. Depois, as 
PIDES empurraram-me para o pé de um 
grupo de dez homens. Gritei: são uns 
monstros! Um dia o povo há-de se vingar! 
Fui brutalmente espancada por uma PIDE. 
Depois chegou um fotógrafo para me fazer 

a tortura do flash. Sentaram-me numa 
cadeira, a darem-me murros no queixo para 
olhar directamente para o flash. Isto durou 
horas e horas. Disse-lhes: não tenho nada 
para dizer à polícia. Lá dentro aprendi a 
comunicar com os outros presos. Ouvia-
os a bater nas paredes, tipo morse. Fui 
ouvindo e decifrei o código que usavam. 
Às tantas consegui comunicar com eles. 
Perguntaram-me: “falaste?”. Eu disse que 
não. Responderam-me: “amiga, coragem 
hoje e abraços amanhã”.

"o Partido dava-me força."

E a segunda prisão?

Foi em 1968. Estive presa dois meses e 
meio. Quando cheguei a uma das salas de 
tortura da PIDE, disse: foi aqui que me 
deram cabo da saúde. O inspector Tinoco, 
que me tinha torturado na primeira prisão, 
respondeu-me: “tenho muita honra em ter-
lhe dado cabo da saúde. Tenho muita pena 
de não lhe ter dado cabo da vida”.

Que formas de luta utilizavas na clan-
destinidade para combater o fascismo?

Trabalho de agitação, distribuição de 
Avantes, escrevia materiais do Partido 
na máquina de escrever, cuidava da casa 
e vigiava-a. Tinha que fazer parecer que 

éramos [Conceição e o companheiro, 
Domingos Abrantes] pessoas com vidas 
normais. Tive vários pseudónimos, fui 
Maria Helena, fui Marília, fui Benvinda. 

Onde estavas no 25 de Abril? Como o 
viveste?

Nesse dia estava em Paris, onde eu e o 
Domingos vivíamos desde 6 de Fevereiro 
de 1974, pois o Partido tinha-nos desta-
cado para tarefas exteriores. Foi na rua, 
no encontro com um camarada, que soube 
do golpe militar. O Domingos estava em 
Bruxelas. Eu sabia pouco do que se estava 
a passar. Quando vi na TV francesa a 
Junta da Salvação Nacional com o Spínola 
e a seguir canções do Zeca Afonso fiquei 
confusa. Mas, à medida que ia recebendo 
mais informação, a alegria e a confiança 
avançaram. Especialmente no dia que liber-
taram os presos. Foi um momento emocio-
nante e inesquecível. 

Que mensagem queres deixar aos jovens 
nestes 42 anos do 25 de Abril?

Uma mensagem de confiança de que por 
muito difícil que seja o caminho, mais 
tarde ou mais cedo as esperanças que 
Abril abriu serão realizadas. Que os no-
bres ideais do socialismo e do comunismo 
triunfarão. 

Mas esse futuro não cairá do céu. 
Constrói-se com a luta constante. 
Confio que os jovens comunistas de 
hoje e amanhã serão como sempre foram 
construtores empenhados do futuro.

Os anos passados em clandestinidade na luta contra o 
fascismo levaram-na a chamar-se Maria Helena, Marília, 
Benvinda. Hoje, é Conceição Matos, reconhecida resist-
ente anti-fascista, continuando a ser uma orgulhosa 
militante do Partido Comunista Português. Os anos de 
luta e as prisões na PIDE deixaram-lhe memórias que, 
diz, “tenho o dever de contar”. 

Coragem hoje, 
abraços amanhã
Coragem hoje, 
abraços amanhã



Havia Respeito? 

▶ Desde a proibição de Partidos, à censura, 
até ao impedimento de todas as liberdades 
(associação, reunião e manifestação), havia 
opressão, havia medo, havia tortura e mortes. 
Respeito? Não! Apenas no Tarrafal, estiveram 
340 antifascistas que somaram entre 
eles dois mil anos, onze meses e cinco dias de 
cárcere e tortura, onde apenas 
lá foram 32 assassinados;

Os cofres estavam cheios de 
ouro? Justiça?

▶ Ora se Salazar mandou enviar os pedintes 
para os meios rurais e proibiu o povo de andar 
descalço e mendigar, era porque havia miséria, 
desemprego, fome;

▶ Esta subnutrição e miséria, levavam a 
que a esperança média de vida nos homens 
fosse entre os 36 e os 39 anos, das mortes 
(grandemente evitáveis) 
30% do total devia-se a tuberculose, 
o Orçamento para a Saúde Pública estabelece-
se em 1,2 escudos para cada cidadão e o 
número de camas de hospitais é de 24 para 
cada 10 000 habitantes, metade do país vive 
sem electricidade e a maioria das pessoas não 
tem saneamento e água potável, a iliteracia 
ronda os 80%;

▶ O Regime estava subjugado ao capital 
estrangeiro (Inglaterra, EUA, etc), permitindo 
concessões ruinosas para a economia nacional, 
por exemplo entregava-se ao controlo 
britânico a produção e comércio externo de 
conservas, cortiça, resinas, etc;

▶ Cerca de metade de todos os investimentos 
do Estado dividiam-se entre as despesas 
militares e despesas para assegurar o aparelho 
repressivo;

▶ Em 44-45 dos já poucos que não sendo 
filhos da grande burguesia, conseguiam aceder 
ao ensino superior, milhares são afastados com 
a subida de 500% da propina; 

▶ As mulheres e os jovens ganhavam em 
média menos 50% realizando o mesmo 
trabalho. O funcionamento do país, lei após 
lei apenas faziam legal o roubo, o roubo 
da dignidade, da alimentação, da saúde, 
do trabalho, do salário, tornava legal e 
moralmente exaltante a exploração do homem 
pelo homem, o machismo, o racismo e o anti- 
-comunismo. 

Foi, a 6 de Março de 1921 que nasceu o Partido Comunista Português. 
Diferentemente de outros partidos comunistas que nasceram de cisões de 
partidos socialistas ou social-democratas, o PCP emergiu do sindicalismo 
revolucionário e do anarco-sindicalismo, sob influência dos ventos libertadores 
da Revolução de Outubro de 1917, tendo desde o início uma forte ligação ao 
movimento operário português e às organizações sindicais 
de massas. 

Mesmo com o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926 e o regime fascista que se 
lhe seguiu o PCP não cessou a actividade – de resto foi o único partido português 
a resistir e a lutar contra o fascismo até ao fim. Na clandestinidade os militantes 
comunistas deram provas da sua capacidade de organização, de abnegada 
militância, tendo muitos dado a própria vida na luta pela liberdade.

Foi determinante o contributo do PCP para o desenvolvimento das grandes lutas 
dos trabalhadores e do povo contra o fascismo, pela democracia e a liberdade. 
Lutas travadas nas mais duras condições, enfrentando a repressão do regime 
fascista. Foi também fundamental o papel do PCP na construção de unidade entre 
todos os democratas e anti-fascistas, participando e dinamizando espaços de 
convergência, de que são exemplos maiores o MUNAF, o MUD e as candidaturas 
de Norton de Matos e Humberto Delgado, entre outros. O Avante! - órgão central 
do PCP fundado em 1933 – foi também importantíssimo para divulgar junto 
dos trabalhadores e do povo as lutas de massas, o projecto do PCP, a realidade 
internacional e nacional, naquele que foi o jornal que, em todo o mundo, mais 
tempo resistiu de forma ininterrupta à censura fascista.

Para que o PCP cumprisse esse papel de vanguarda, foi essencial a definição 
de orientações correctas para a luta. Os vários Congressos do PCP, realizados 
em condições de clandestinidade, foram importantes momentos de discussão 
colectiva, tendo especial importância o VI Congresso do PCP (1965) que, tendo 
por base o relatório de Álvaro Cunhal “Rumo à Vitória!”, definiu as tarefas 
do Partido na luta contra o fascismo. A definição da via para o derrubamento 
do fascismo como uma revolução democrática e nacional – etapa e parte 
constituinte da luta pelo socialismo em Portugal – foi determinante para a acção 
do PCP nos anos que se seguiram, vindo a confirmar o acerto dessa orientação 
pelo 25 de Abril e as características dessa revolução libertadora.

A revolução do 25 de Abril e todo o período que se segue comprova o papel 
determinante e insubstituível do PCP, a sua ligação ao povo e aos trabalhadores 
e o prestígio que tem junto destes – desde logo comprovado com as conquistas 
de Abril, de direitos e liberdades, a promulgação da Constituição da República 
Portuguesa. Também é reconhecido o seu papel de defesa das conquistas de 
Abril e dos direitos dos trabalhadores perante as ofnesivas do processo contra-
revolucionário, agravado pela integração capitalista na UE.  Procurando sempre 
dar resposta aos anseios dos trabalhadores e do povo, o PCP tem um intenso 
trabalho institucional desenvolvido não só na Assembleia da República, como 
também no Poder Local, nas autarquias, e também no Parlamento Europeu. Mas, 
acima de tudo, o PCP tem como prioridade o desenvolvimento da luta de massas, 
porque só a luta pode defender, repor e conquistar direitos. 

Em todas as circunstâncias este é o compromisso do PCP: sempre com os 
trabalhadores e o povo, pela democracia e pelo socialismo!

PARTIDO COMUNISTA PORTUGuÊS PARTIDO COMUNISTA PORTUGuÊS 
95 ANOS DE LUTA E RESISTÊNCIA

NO TEMPO DO SALAZAR“NO TEMPO DO SALAZAR

É QUE         ERA BOM!”NÃONÃO



Dia de luta com passado, presente e futuro!
Dia Nacional da Juventude

Este ano o Dia Nacional da Juventude foi 
assinalado no dia 31 de Março com uma 
manifestação convocada pela Interjovem/
CGTP-In e que contou com a presença de 
milhares de jovens trabalhadores.

Vindos de todos os pontos do País, os 
jovens exigem que se apliquem medidas 
que ponham um fim ao flagelo social 
da precariedade, bem como aumentos 
salariais que permitam ter perspectivas 
de construir um futuro no nosso país, a 
redução progressiva dos horários de trabalho 
para as 35 horas semanais para todos os 
trabalhadores, taxar mais quem realmente 
pode pagar mais impostos e aliviar a carga 
fiscal sobre os trabalhadores. Paralelamente, 
exigem o desenvolvimento da produção 
nacional e a economia, em todos os sectores, 
e a criação de postos de trabalho com 
direitos.

28 de Março, dia histórico da 
resistência da juventude

O Dia Nacional da Juventude tem uma 
história que vem dos tempos da longa noite 
fascista, quando o MUD Juvenil organizou 
um acampamento em Bela Mandil, no 
Algarve, a 28 de Março de 1947. 

Em resposta às exigências de liberdade e 
democracia, o regime fascista respondeu 
com violência e prisões. A partir de então, 
a juventude portuguesa não deixou de 
comemorar o dia em luta. 

A luta é a solução!
Nas mais difíceis condições e sob diferentes 
tipos de ataques, a juventude nunca ficou 
calada e teve sempre um papel central na 
luta pela mudança da sociedade. Hoje, como 
no passado, a juventude está presente e não 
desarma. Ficar na expectativa nunca resolveu 
os problemas que enfrentamos, por isso, 
vamos à luta, que só a luta traz futuro para a 
juventude!

Nas mais difíceis condições e sob diferentes tipos 
de ataques, a juventude nunca ficou calada e teve 
sempre um papel central na luta pela mudança da 
sociedade. Hoje, como no passado, a juventude está 
presente e não desarma. 



Nos dias 26 e 27 de Fevereiro no Complexo 
Desportivo Cidade de Almada, realizou-se o 
XIII Congresso da CGTP-IN.

Momento alto da central sindical que reuniu 
mais de 700 delegados de todo o país e de 
vários sectores de actividade.
No Congresso, fez-se o balanço do mandato 
e dos impactos da política de direita na vida 
dos trabalhadores e as suas consequências, 
como a emigração forçada de milhares de 
trabalhadores, o desemprego, o aumento 
dos vínculos precários e o alastramento 
dos baixos salários nos vários sectores de 
actividade.

Desafios impostos aos sindicatos de classe 
da CGTP-IN, desafios que contaram sempre 
com a resistência e dos trabalhadores, com 
aqueles que não baixaram os braços e inten-
sificaram a luta por melhores condições de 
trabalho e de vida.

Luta que durante o mandato contou com 3 
greves gerais e milhares de acções à porta 
dos locais de trabalho, com greves sectorias 
e manifestações convergentes.

Luta esta que durante o mandato de 4 anos 
foi reforçada com a sindicalização de cerca 
de 16 mil jovens, dando esperança que o 
caminho que se segue é de muita luta e 
confiança que a vitória é nossa, dos trabal-
hadores!

Congresso da 
CGTP e a Luta da 
Juventude

No Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do Seixal os 
milhares de formandos que o frequentam, só no ano passado passaram 
por lá cerca de 13 mil, são expostos a condições que não garantem a 
qualidade na formação a que têm direito.

A falta de condições vai desde salas não ventiladas, a formandos 
a terem formação em monoblocos, falta de material para as aulas 
práticas ou a pouca limpeza das áreas exteriores.
Os cortes têm consequências visíveis quando o IEFP não tem dinheiro 
para pagar aos funcionários, nem aos formandos as suas bolsas de 
estudo, sendo que a diminuição de trabalhadores leva a filas imensas 
no bar. Alem disto os formandos são sujeitos a uma falta de segurança 
tremenda, havendo apenas dois funcionários responsáveis pela 
segurança que têm de se responsabilizar pela portaria e a ronda. Ser 
formando no IEFP é estar sujeito a condições indignas sendo que 
muitos dependem unicamente das bolsas de estudo para alimentar uma 
família.

Para resolver estes problemas concretos, a JCP está presente no IEFP 
com a sua intervenção em solidariedade com os estudantes e a sua 
luta por melhores condições. Há uma presença da organização com 
distribuições regulares e com a criação e divulgação de um boletim. 
Só com a luta podemos resolver os problemas dos formandos do IEFP 
Seixal!

Falta de condições nos curso 
profissionais do IEFP

Baixos salários, precariedade, desemprego, 
emigração forçada, desregulação dos horári-
os, retrocesso nos direitos são realidades que 
marcam a vida dos jovens trabalhadores e 
que se acentuaram nos últimos anos.

Perante esta realidade, o Partido Comunista 
Português decidiu a lançar a campanha “Mais 
direitos, mais futuro! Não à precariedade!”, 
que visa denunciar e esclarecer que esta 
situação que trabalhadores hoje sentem na 
pele não é inevitável e há uma alternativa 
política que combata de forma séria a pre-
cariedade. É necessário e possível o trabalho 
com direitos, porque a cada posto de tra-
balho permanente, deve corresponder um 
vínculo efectivo de trabalho.

Precariedade e desemprego, ao contrário do 
que nos tentam fazer crer, nada têm que ver 
com necessidades ocasionais ou excepcionais 

de emprego! O que pretendem é o aumento 
da incerteza, da instabilidade e exploração, 
pressionar e tratar os trabalhadores como 
peças descartáveis, prontas a serem sub-
stituídas.

O recurso ao trabalho temporário, aos está-
gios ou à prestação de serviços serve para 
a desresponsabilização das empresas para o 
despedimento fácil e sem compromissos por 
parte do patronato.

A precariedade tem de ser combatida, é 
necessário caminharmos  para fim do tra-
balho sem direitos. Ao governo tem de ser 
exigido a implementação de políticas neste 
sentido, nomeadamente com a revogação de 
medidas lesivas dos trabalhadores no Código 
do Trabalho e um reforço de medidas inspec-
tivas, com o reforço de meios da Autoridade 
para as Condições de Trabalho, entre outras.

Mais direitos, mais futuro. 
Não à precariedade



Mas afinal, o que é  
o imperialismo?
Muitos conflitos, guerras e destruição 
em todos os cantos do mundo despertam 
diariamente a nossa atenção. Pouco ou 
nada se diz que as causas de tantos dramas 
vividos pela humanidade radicam no sistema 
capitalista, na sua crise estrutural e nas 
pretensões imperialistas.

No ano em que se marcam 100 anos do livro 
de Vladimir Ilitch Lenine (Junho 1916), “O 
Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo”, 
é mais pertinente que nunca que se reflicta 
sobre a sua actualidade. Lenine clarifica que 
«Se fosse necessário dar uma definição o 
mais breve possível do imperialismo, dever-
se-ia dizer que o imperialismo é a fase 
monopolista do capitalismo. Essa definição 
compreenderia o principal, pois, por um lado, 
o capital financeiro é o capital bancário de 
alguns grandes bancos monopolistas fundido 
com o capital das associações monopolistas 
de industriais, e, por outro lado, a partilha 
do mundo é a transição da política colonial 
que se estende sem obstáculos às regiões 
ainda não apropriadas por nenhuma potência 
capitalista para a política colonial de posse 
monopolista dos territórios do globo já 
inteiramente repartido». (1)

A realidade mundial tem demonstrado 
o acerto e a actualidade da definição 
marxista-leninista do imperialismo. A crise 
estrutural do sistema capitalista – que 
teve uma expressão mais agravada desde 
2007/2008 – demonstrou mais uma vez que 
o capitalismo é um sistema sem futuro, com 
contradições impossíveis de ultrapassar. 
Um sistema que só sobrevive à custa do 
aumento da exploração dos trabalhadores 
e dos povos, da guerra e da opressão: para 
responder à crise de sobreprodução e sobre-
acumulação de capital de 2007/2008, a 
resposta do imperialismo foi o aumento da 
sua agressividade, como nos demonstram 
as sucessivas guerras, sobretudo em regiões 
que detêm recursos fundamentais ou que se 
posicionam estrategicamente no globo – que 
permitem o controlo de zonas e países, ao 
mesmo tempo que se alimenta a indústria 
armamentista e a indústria da construção 
após a destruição que provocam. São disso 
exemplo as guerras no Afeganistão, Iraque, 
Líbia, Síria e várias intervenções militares em 
África.

Além das guerras, as respostas que o grande 
capital vai dando aos seus passam, pelo 
aumento da exploração e a destruição de 
direitos – alguns dos quais conquistados 
ao longo de décadas, como tem acontecido 
em Portugal e noutros  países através da 

acção de sucessivos governos agravados pela 
imposição de “memorandos” e “pactos de 
estabilidade” que são na prática a imposição 
das políticas de aumento da exploração, 
empobrecimento e declínio nacional. 

É no imperialismo que residem as causas das 
tensões e guerras que se desenvolvem no 
Médio Oriente e em África, a desestabilização 
dos processos democráticos e progressistas 
da América Latina, os retrocessos sociais com 
a destruição de direitos em muitos países 
da Europa. Quando se diz que não se olha 
a meios para atingir os fins, muitos são os 
exemplos como é o caso do financiamento de 
grupos nazi-fascistas e reaccionários, como 
acontece na Ucrânia ou no Brasil. A isto 
soma-se o papel da NATO que, desde a sua 
criação, é um bloco político-militar agressivo 
ao serviço do imperialismo. 

O prolongamento e possibilidade de novos 
episódios da grave crise em que estão 
mergulhados os países da tríade imperialista 
– EUA, União Europeia e Japão – e o seu 
declínio relativo face aos chamados “países 
emergentes” - liderados pela China e pelo 
conjunto dos “BRICS” - tem originado 
tensões e contradições que tenderão a 
aumentar com o aprofundamento da crise 
do capitalismo, embora hoje a dinâmica 
prevalecente é a da concertação entre as 
potências imperialistas, de que são exemplo 
a acção concertada dos EUA, da UE e da 
NATO na Ucrânia e na Síria, a assinatura de 
tratados de livre comércio como o TTIP, o 
TISA ou o TTP, o cerco à Federação Russa e 
a guerra económica contra a China, entre 
outros. Um panorama mundial que levanta 
sérios perigos para a paz mundial.

Mas toda esta ofensiva, destruição e guerra 
não são inevitáveis. Os povos do mundo 
não estão condenados a uma interminável 

exploração. Vivemos um tempo que a par de 
grandes perigos para a humanidade, coabitam 
grandes potencialidades de transformação 
social e avanços civilizacionais. Assim 
demonstram vários exemplos por esse mundo 
fora, como é  o caso de Cuba, que resiste, 
construindo o socialismo, à beira do grande 
centro do império, assim como outros 
processos na América Latina que têm posto 
em causa a hegemonia dos EUA na região. 
E também a nossa luta diária, tantas vezes 
transposta neste jornal Agit, comprova-o. A 
juventude em todo o mundo tem nas suas 
mãos as ferramentas para lutar contra o 
imperialismo, pois lutando para a resolução 
dos seus problemas e pela concretização dos 
seus direitos e aspirações, contribui para 
essa luta mais profunda. O desenvolvimento 
da luta em cada país, em cada terra, gera 
oportunidades de conquistas e avanços 
determinantes para avanços mais à frente 
em maiores transformações da História. Cada 
uma destas lutas e as vitórias conseguidas 
animam outras lutas num processo dialético.

A luta dos jovens portugueses, nas escolas, 
locais de trabalho e nas ruas, pelos seus 
direitos, é o maior contributo que podemos 
dar à luta anti-imperialista no plano 
mundial. Os jovens de todos os países que 
lutam pelos seus direitos, pela soberania e 
independência nacionais, pela democracia, 
contra guerras, ocupações e ingerências – de 
diferentes formas e com diferentes objectivos 
– têm na Federação Mundial da Juventude 
Democrática (FMJD) um espaço de unidade 
e solidariedade na luta comum contra o 
imperialismo e todas as suas expressões.  

(1) V. I. Lenine, O Imperialismo, Fase Superior do 
Capitalismo, capítulo VII 2º parágrafo



Uma nova fase 
na vida política 
nacional
Os últimos anos, em especial os últimos 
4 anos de PSD/CDS, foram marcados por 
grandes retrocessos no que toca aos direitos 
e condições de vida do povo e da juventude 
portuguesa, mas também foram anos 
intensos de luta para resistir e impedir a 
ofensiva da política de direita. Foi através 
de toda esta luta que se derrotou social e 
eleitoralmente PSD e CDS (mais de 65% dos 
eleitores votaram contra a coligação PSD/
CDS, ditando um dos seus piores resultados 
eleitorais de sempre). 

Na noite das eleições o Partido Comunista 
Português (PCP) tomou a iniciativa 
de procurar encontrar soluções que 
correspondessem à vontade expressa de 
mudança saída dos resultados eleitorais. 

Assim, tendo em conta a nova correlação 
de forças na Assembleia da República, foi 
possível derrubar o governo PSD/CDS e, 
nomeadamente a partir da “Posição conjunta 
de PS e PCP sobre solução política”, dar 
condições para a formação de um Governo de 
iniciativa do PS. 

Além disso, a “posição conjunta” contém 
um conjunto de medidas e disposições que, 
sendo aplicadas, irão ao encontro de algumas 
das necessidades imediatas dos trabalhadores 
e do povo português, na reposição de salários 
e direitos que tinham sido roubados pelo 
anterior Governo, na reversão de processos 
de privatização que seriam lesivos do 
interesse nacional, entre outros.

Nestes escassos meses, foi possível:

1 travar a privatização dos transportes 
terrestres de passageiros;

2  adoptar novas formas de aprendizagem e 
avaliação no Ensino Básico;

3  revogar medidas que lesavam a dignidade dos 
professores;

4  impedir que a casa em que uma família more 
seja penhorada por dívidas ao fisco;

5 repor 4 feriados que tinham sido roubados; 

7 assegurar a redução da sobretaxa do IRS, com 
vista ao seu fim em 2017;

6 deixar de ser aplicados cortes salariais aos 
trabalhadores do Estado;

8 repor o horário das 35 horas na administração 
pública;

9 aumentar o salário mínimo nacional para os 
530 €, àquem dos 600 € que o PCP propõe;

10 repor os complementos de reforma aos 
trabalhadores do Sector Empresarial do Estado.



Um Orçamento 
diferente para 
melhor

O Orçamento de Estado para 2016 (OE’16) 
foi aprovado dia 16 de Março com os votos 
favoráveis do PS, PCP, PEV e BE, os votos 
contra do PSD e do CDS, a abstenção do PAN.
Apesar de não ser o OE que o país precisa, 
nem o OE do PCP, uma vez que comporta 
muitas limitações que resultam das opções 
do governo do PS (imposições europeias e 
outros constrangimentos externos), o OE’16 
abriu a possibilidade de interromper aspectos 

da ofensiva que estava em curso e concretizar 
medidas pelas quais os trabalhadores e o 
povo muito lutaram. Com a intervenção do 
PCP foi possível repor direitos e rendimentos, 
travar parte da destruição e melhorar serviços 
públicos, progredir (ainda que timidamente) 
na taxação dos grandes grupos económicos e 
resistir às inaceitáveis ingerências por parte 
da UE. 

início da gratuitidade 
progressiva dos manuais 
escolares já no próximo 
ano lectivo

não aumento dos valores 
máximo e mínimo das 
propinas

combate à precariedade 
na administração pública 
e no sector empresarial do 
estado

autonomia das 
instituições do ensino 
superior para 
contratação de pessoal

cláusula de salvaguarda 
do IMI e redução da taxa 
máxima do IMI

Revisão da base de cálculo 
das contribuições dos 
trabalhadores independentes 
(recibos verdes)

Foram apresentadas dezenas de propostas para que este Orçamento de Estado fosse ao 
encontro das expectativas e anseios do povo português. Por proposta ou contributo do 
PCP foram aprovadas:

redução e isenção de taxas 
moderadoras

contratação de médicos 
de família aposentados 
para responder a 
necessidades imediatas

preferência à agricultura 
familiar e pesca tradicional 
e costeira nos apoios 
comunitários financiados 
com receita consignada

isenção do ISV nos 
veículos de protecção e 
socorro dos bombeiros

renovação dos contratos 
dos médicos internos

redução do IVA da 
restauração para 13%

medida extraordinária de 
apoio a desempregados 
de longa duração

eliminação do coeficiente 
familiar e reposição das 
deduções por filho em 
sede de IRS

fim das restrições à con-
tratação de trabalhadores 
nas autarquias locais

descongelamento em 
2017 do IAS (Indexante 
dos Apoios Sociais)
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O que fica demonstrado por este Orçamento 
de Estado é que pode haver outro caminho 
no sentido de dar resposta aos problemas 
concretos e necessidades das pessoas.

Nenhuma das medidas favoráveis agora 
aprovadas foram uma dádiva, mas são 
sim o resultado da luta firme, convicta, 
determinada que o povo português e a 
juventude souberam travar durante anos. 
Cada uma dessas medidas confirma que vale 

Da luta depende o futuro 
das nossas vidas

▶ Manutenção dos cortes salariais até 2019;

▶ Privatizações (STCP, CARRIS ou Metro);

▶ Ataque às PME e a manutenção do IVA de 23% na restauração;

▶ Favorecimento fiscal do grande capital;

▶ Despedimentos na Função Pública;

▶ Novas alterações para pior na legislação laboral.

Apesar das muitas limitações, insuficiências e mesmo 
algumas medidas negativas do OE apresentado pelo 
Governo PS, temos de nos perguntar: que Orçamento 
de Estado estaríamos a discutir se o PSD/CDS tivessem 
continuado no Governo? Seria um orçamento de 
aumento brutal da exploração e do empobrecimento, de 
privatizar o que resta, de destruir serviços públicos e as 
funções sociais do Estado, nomeadamente a saúde e a 
educação.

a pena lutar, que há outro caminho, que 
é possível outra política, que não estamos 
condenados ao retrocesso e ao falso destino 
das inevitabilidades. As melhorias das nossas 
vidas e a ruptura com a política de direita 
irão tão longe quanto mais forem aqueles a 
lutar pelos seus direitos, pela Escola Pública, 
Gratuita e de Qualidade ou pelo Direito ao 
Trabalho e ao Trabalho com Direitos, sendo 
este um tempo de intensificação da acção e 
não de expectativas. 

As melhorias das nossas 
vidas e a ruptura com a 
política de direita irão tão 
longe quanto mais forem 
aqueles a lutar pelos 
seus direitos

E se PSD e CDS tivessem 
continuado no governo?



A Juventude Comunista Portuguesa lançou 
uma campanha nacional de reforço da 
Organização, sob o lema “Mais JCP, mais luta: 
Avante com Abril!”

No documento aprovado na reunião da 
Direcção Nacional realizada a 20 e 21 de 
Fevereiro de 2016,  a JCP afirmou que esta 
campanha tem “o objectivo de reforçar a 
organização da JCP na sua estruturação, 
elevando a militância e alargamento 
da assunção de responsabilidades e 
intensificação da intervenção dos seus 
militantes, alargando a sua influência junto 
da juventude e a sua análise e intervenção 
própria, criando melhores condições para 
uma maior, mais profunda e mais intensa 
acção política junto da juventude. Reforçar 
a acção organizada dos jovens comunistas é 
o objectivo a que nos propomos, retirando 
dos militantes – força motora da organização 
- o melhor da sua inteligência, da sua 
consciência, do seu conhecimento, da sua 
vontade e dedicação para de forma unida e 
coesa intervirmos junto da juventude.”

O mesmo documento avança com alguns 
dos eixos desta campanha. Desde logo é 
assumido “o papel dos jovens comunistas 

na luta e unidade do movimento juvenil”, 
que o documento refere ser, acimda de tudo, 
“a construção da unidade da juventude em 
torno dos seus objectivos e aspirações como 
tarefa central da sua acção revolucionária.” 
Para isso, é também necessário um grande 
esforço de recrutamento, para alargar o 
número de militantes da JCP, contributo 
fundamental para o reforço da luta. Neste 
âmbito, é ainda referida a importância da 
“adesão de mais militantes da JCP ao PCP”.

A definição ou redefinição clara de 
prioridades em cada organização, o maior 
envolvimento e esforço para recrutar 
os milhares de jovens que, em algum 
momento, deram o seu contacto à JCP, ou 
o enquadramento dos novos militantes no 
trabalho da JCP são outros elementos a 
destacar, assim como a responsabilização de 
militantes por tarefas concretas.

“Consolidar os existentes e criar novos 
colectivos” e “trabalhar para intensificar a 
actividade própria dos colectivos, estimular a 
sua autonomia no trabalho, a sua capacidade 
realizadora e ligação à realidade onde 
intervêm” são também objectivos definidos 
pela DN da JCP.

Considerando que “a propaganda assume 
grande importância num contexto mediático 
cada vez mais desfavorável em que a 
comunicação social dominante tem um papel 
destacado”, a JCP pretende editar mais 
boletins de colectivo ou outros, assegurar 
a distribuição da propaganda central da 
JCP, assim como aumentar a difusão do seu 
jornal, o AGIT, e também do “Avante!” e d'”O 
Militante”.

O documento refere ainda: “Tendo em 
conta a dimensão e aprofundamento da 
ofensiva ideológica a necessidade dos 
jovens comunistas estarem em condições 
político-ideológicas de intervir no plano 
da batalha das ideias assume particular 
importância”, lançando assim um plano de 
acções de formação ideológica junto dos seus 
militantes.

Para esta campanha, a JCP vai lançar um 
cartaz de rua, um postal de contacto, assim 
como outros elementos.

Mais JCP, mais luta: 
Avante com Abril! - Adere 
à JCP

JCP lança campanha
Mais JCP, mais luta: Avante com Abril!
Reforçar a organização revolucionária da juventude – a JCP – é reforçar a luta da juventude 
pelos seus direitos e aspirações e contribuir para o desenvolvimento da luta por uma 
Democracia Avançada – com os Valores de Abril no futuro de Portugal, pela construção em 
Portugal do Socialismo e do Comunismo.



PELA

Inscreve já a tua banda! 
Mais informações e regulamento em  
www.jcp.pt   
ou facebook.com/PNVconcursodebandas 
Inscrições para pnvfestadoavante@gmail.com

Dias 2, 3 e 4 de Setembro está de volta à 
Quinta da Atalaia a Festa do Avante!, e com 
ela mais uma edição do Comboio da Festa do 
Avante! 

O Comboio da Festa parte na Sexta-feira dia 
2 de Braga, passando por Nine, Famalicão, 
Porto, Gaia, Ovar, Aveiro, Coimbra B, Pombal, 
Entroncamento e Santarém, e finalmente 
chegando à estação dos Foros da Amora, com 
transporte gratuito dos passageiros para a 
zona do Acampamento e da Festa 
em autocarros vai-e-vem. O regresso será 
na segunda-feira de manhã.

Este ano, em que se celebra o 40º aniversário 
da Festa do Avante!, com a abertura do novo 
terreno da Quinta do Cabo, vamos ter uma 
Festa maior, com muitas novidades, mas 
com o mesmo ambiente de fraternidade, 
solidariedade e camaradagem, numa Festa 
com muita música em mais de dez palcos, 
teatro, cinema, dança, artes plásticas, 
tradições e cultura de todo o país e do 
mundo, numa Festa que também é de luta 
pelo Portugal de Abril. 

Mais informações em:
www.festadoavante.pcp.pt
Reservas em:
geral@jcp.pt
913 252 703

Mais Vale ter Trabalho precário do que desemprego
António Saraiva, Presidente da CIP, Conferedação Empresarial de Portugal 
7 de Março de 2016

O representante dos patrões, António Saraiva, veio à boca cheia 
defender o trabalho precário, como tem sido comum entre todas 
as entidades que defendem o grande capital e o ataque ao direito 
dos trabalhadores. Muitas são as lógicas que podemos aplicar 
para justificar esta ideia e que de facto, se o nosso intuito for 
ter um mundo em que os Homens exploram os Homens, em que 
a dignidade na vida, no trabalho, e o direito a ser feliz não 
existe, então estamos num bom caminho. O que não dizem é que 
o povo português e os trabalhadores não querem ter vínculos 
precários, querem ter tudo aquilo que foi conquistado pela luta dos 
trabalhadores, e por isso também hoje lutam para garantir trabalho 
com direitos. Tentam que nos resignemos mas o que é certo é que 
dia 31 de Março os jovens trabalhadores estiveram a lutar contra o 
trabalho precário.

Pertencemos também ao Atlântico Norte e é uma constante da 
nossa ação externa a vontade de fortalecer a nossa participação 
na NATO...
Marcelo Rebelo de Sousa, PR 
10 de Março de 2016 

O novo Presidente da República, um dia após o bailarico da sua 
tomada de posse, afirma que Portugal deve fortalecer a participação 
na NATO. Curioso disto tudo é mesmo que no dia anterior tinha 
jurado defender a nossa constituição, na qual está explícito que 
devemos lutar pela “dissolução dos blocos político-militares”. Ou seja, 
numa altura em que a ofensiva do imperialismo é cada vez maior, e 
em que a participação da NATO tem sido fundamental para levar a 
guerra a muitos países, como é o caso da Ucrânia, da Síria, etc. vem 
o Presidente da República afirmar fazer o contrário do que a lei-mãe 
do nosso país afirma. Cai o pano ao Presidente amigo e sério que 
o próprio Marcelo, com o apoio da Comunicação Social dominante, 
quis que acreditassemos. A JCP e o PCP bem avisaram e, se dúvidas 
houvesse, o actual PR não está aqui para servir o povo português mas 
sim os interesses que sempre defendeu ao longo da sua vida, do poder 
dominante capitalista, e do seu próprio interesse.

Este ano, irá realizar-se a 6ª edição 
do Acampamento pela Paz, em Silves, 
no Algarve, e que terá como tema as 
comemorações do 40º aniversário da 
Constituição da República Portuguesa. O 
acampamento já se encontra em construção 
através das actividades em torno das 
comemorações, das que as diferentes 
organizações que compõem a Plataforma 
40X25 (da qua a JCP faz parte) organizam 
ao longo do ano. 

Será mais uma grande edição do 
Acampamento pela Paz que juntará centenas 
de jovens de todo o país, em torno dos 
valores da Paz e da solidariedade entre os 
povos, valores consagrados na Constituição 
de Abril. Serão 3 dias repletos de muita 
alegria, com debates, convívio, música, 
desporto e muito mais!
 
Os dias que vivemos são marcados por 
brutais atropelos aos direitos da juventude. 
Cabe-nos a nós lutar por uma política 
alternativa que garanta aos jovens um 
futuro, num país de paz. Este acampamento 
também será um momento para exigir o fim 
do apoio, por parte dos sucessivos governos, 
às guerras, ingerências e blocos político-
militares como a NATO, que destroem 
países, apoio este que vai contra à nossa 
Constituição da República Portuguesa.

Compra já a tua  EP para 
a Festa do Avante! 
Já podes comprar EP (Entrada 
Permanente) para a FA! Ao 
comprares antecipadamente este 
título de solidariedade estás a 
contribuir para e êxito desta grande 
festa!

Podes comprá-la nos Centros de 
Trabalho do PCP, na Sede da JCP, 
Ticketline e nos locais habituais.

Compra já a tua EP  por 23€ e poupa 
12€!
 



adere à JCP!
NOME 
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TELEMÓVEL                                                                                                                         E-MAIL 

JUVENTUDE COMUNISTA PORTUGUESA     R. Rodrigues Sampaio, n.º 18, 4.º andar, 1150-280 Lisboa     //     217 930 973     //     geral@jcp.pt     www.jcp.pt


