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Aos que só vêem como Está nas mãos dos • Renegociar a dívida • Implementar uma • Democratizar e promover 
futuro uma soberania trabalhadores e do povo, pública, com o objectivo pOlítica fiscal justa. o acesso à educação, 
vigiada e amordaçada, de um governo e de uma de redução de pelo 

• Concretizar uma política 
à cultura e ao desporto. 

o PCP contrapõe uma política patriótica e de menos 50% do seu valor 

política patriótica e de esquerda, afirmar um nominal e 75% dos seus orientada para o pleno • Defender o meio 
esquerda, garantia de um País livre e soberano encargos anuais. emprego. ambiente, o ordenamento 

caminho de independên-
numa Europa de paz • Recuperar o controlo • Valorizar o trabalho e os do território e o efectivo 

cia e dignidade nacional. 
e cooperação. pÚblico da banca e dos trabalhadores, os salários, desenvolvimento regional. 

É possível a sua concreti- • Defender o regime sectores estratégicos as reformas e pensões. 
• Estudar e preparar 

zação na base dos recur- democrático e cumprir da economia. 
• Afirmar uma o País para se libertar 

sos e potencialidades do a Constituição da • Afirmar a propriedade administração pÚblica da submissão ao Euro 
País. RepúbUca. social e o papel do 

ao serviço do País. e às imposições 
• Afirmar a subordinação Estado na economia • 

da União Europeia. 
MAIS SOBRE O PROGRAMA do poder económico ao • Defender a produção • Defender e qualificar o 
ELEITORAL, NA PÁGINA 8 poder polítiCO. nacional. Serviço Nacional de Saúde. 
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PS e PSD/CDS-PP 
Juntos na política de direita 
e na tentativa do seu agravamento: 
mais exploração, empobrecimento e declínio 
o PSD/CDS-PP e o PS apresentaram 

os seus programas eleitorais, 

são programas que, apesar das 

dissimulações, são bem claros sobre 

as suas verdadeiras intenções 

de agravar o rumo de exploração 

e declínio imposto pelos PEC 

e o Pacto de Agressão. 

São programas que partem das 

mesmas leituras e opções, do PS, 

PSD e CDS, de subordinação aos 

grupos económicos e que têm servido 

de pretexto ao saque dos recursos 

nacionais. 

Convergem no fundamental 

- concentrar a riqueza, empobrecer 

o povo e o país, sujeitar Portugal à UE 

e às multinacionais - por muito que PS 

e PSD/CDS o tentem disfarçar com 

diferenças de pormenor, de ritmo 

ou intensidade, para enganar alguns 

eleitores distraídos. 

São programas que desmentem a 

propaganda da "saída limpa da troika" 

e com os quais PSD/CDS e PS 

procuram continuar a impedir o país 

de renegociar a dívida e impor-lhe a 

submissão ao Tratado Orçamental, 

à governação económica estrangeira, 

ao euro e às imposições alemãs. 

Visam persistir no confisco de salários, 

pensões e direitos, no ataque à 

Segurança Social, à saúde, à educação 

e aos serviços públicos, na injustiça 

fiscal, que se abate sobre os 

trabalhadores, e em mais cinco anos 

com o desemprego de pelo menos 

um milhão de trabalhadores. 

É o próprio capital financeiro que 

reconhece que PS, PSD e CDS estão 

muito próximos entre si e prontos 

para continuar a política de direita, 

que serve os interesses dos poderosos, 

mas que desgraça o país e a grande 

maioria dos portugueses. 

A CDU denuncia que 
PS, PSD e CDS estão unidos 
para agravar a política de direita 
e reafirma que está nas mãos do 
povo português, dos trabalhadores, 
da juventude, com a luta e o voto, 
romper com a política de direita e 
abrir um novo rumo para Portugal. 
Uma nova política, patriótica 
e de esquerda. 

Os programas do PS e PSD/CDS: 
• Onde PS, PSD e CDS-PP propõem 
continuar a transferência para 
o grande capital de mais de 8 mil 
milhões de euros por ano de juros 
da dívida pública 
> a CDU propõe renegociar a dívida, 
nos prazos, juros e montantes, 
e reduzir significativamente os seus 
encargos anuais. 
• Onde PS, PSD e CDS propõem 
continuar uma política que abdica 
da produção nacional e promove 
o desemprego 
> a CDU aponta o caminho inadiável 
da defesa da agricultura, das pescas 
e da indústria e a criação de emprego. 
• Onde PS, PSD e CDS propõem conti
nuar o confisco de salários e pensões 
> a CDU propõe a devolução do que 
foi roubado, a valorização do trabalho 
e dos trabalhadores. 
• Onde PS, PSD e CDS propõem a 
reconfiguração do Estado, colocando
-o ainda mais ao serviço dos grandes 
interesses económicos 
> a CDU propõe a defesa dos serviços 
públicos e das funções sociais do 
Estado. 
• Onde PS, PSD e CDS propõem 
a continuação das privatizações 
> a CDU propõe a recuperação do 
controlo público de empresas 
e sectores básicos e estratégicos 
da nossa economia. 

• Onde PS, PSD e CDS propõem 
a continuação e agravamento 
de uma política fiscal de 
favorecimento do grande capital 
> a CDU propõe o alívio da carga fiscal 
sobre os trabalhadores, o povo, 
as micro e pequenas empresas. 
• Onde PS, PSD e CDS propõem 
a continuação da submissão 
às imposições da União Europeia 
> a CDU propõe a desvinculação 
do Tratado Orçamental e de outros 
constrangimentos, para recuperar 
e afirmar a soberania nacional. 

Os que em sucessivos governos 
mentiram e sempre apoiaram 
o Pacto de Agressão, que levaram 
o País ao declínio e degradaram as 
condições de vida dos portugueses, 
procuram prosseguir essa orientação. 
Mas o PSD/CDS não escapará 
à derrota eleitoral imposta pelos 
trabalhadores, a juventude, 
os reformados, por todos os que 
se viram roubados nos seus 
rendimentos, direitos e dignidade. 
E o PS, por muito que esconda 
as suas reais intenções e por 
muitas falsas promessas que faça, 
não conseguirá enganar os 
trabalhadores e todos os que foram 
vítimas da política de direita. 

Basta de política de direita do PS, PSD e CDS-PP. 
Basta de exploração, empobrecimento e declínio nacional. 

Sabia que ... 
. No Programa Nacional de Reformas 
do governo PSD/CDS não há qualquer 
referência a aumento do subsídio de 
desemprego. do abono de família. 
ou do complemento solidário de idosos 
e não é sequer mencionada a agricultura 
familiar. nem a renegociação da dívida. 
que estrangula o país e agrava o declínio 
nacional? 

. No programa eleitoral do PS. nas 
suas 21 "causas chave" não há qualquer 
referência à renegociação da dívida 
pública. que entretanto atinge cerca de 
130% do PIB. ou ao pagamento anual 
dos respectivos juros. que se aproxima 
dos nove mil milhões de Euros/ano 
- será que isto traduz que o PS não 
se quer comprometer porque visa 
continuar a mesma política? 
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Entrevista com Jerónimo de Sousa 

CDU - mais votos e deputados 
vão contar e muito 
1. Como vês a situação actual do País? 
Com muita preocupação. A preocupa
ção de quem vê o País em declínio, 
empobrecido, crescentemente endivi
dado e dependente, esbulhado do seu 
património e milhões de portugueses 
a viver pior. 
É verdade que há muito o País enfren
tava uma grave crise económica e 
social. Mas tudo se agudizou ainda 
mais com a decisão conjunta dos 
partidos que sucessivamente têm 
estado no governo - PS, PSD e CDS-PP 
- de submeterem o País, nos últimos 
cinco anos, aos programas ditos de 
«ajustamento», que acordaram com 
a União Europeia e depois também 
com o FMI e que se traduziram em 
violentos programas de exploração 
e empobrecimento dos portugueses 
e do País. Os problemas alastraram 
a todos os sectores da vida nacional. 

2. Mas o governo insiste que a situação 
está melhor. 
Só quem mede o país pelos ganhos dos 
grandes grupos económicos e 
dos especuladores pode afirmar que 
o país está melhor. O desemprego 
está altíssimo. Entre 2009 e 2014 
o número de postos de trabalhou 
foi reduzido em quase meio milhão. 
O número de desempregados em 
sentido amplo passou de 653 mil para 
mais de 1 milhão e 200 mil e um terço 
dos trabalhadores têm vínculos 
precários. Nestes quatro anos esta 
política e este governo produziram 
mais 800 mil novos pobres. Meio 
milhão de portugueses foram obriga
dos a emigrar. Uma dimensão sem 
paralelo desde que que há estatísticas. 
A capacidade de criação de riqueza 
recuou anos. O nosso PIB está ao nível 
de 2001. O investimento público, está 
ao nível dos anos 90. A dívida pública 
em 2014, atingiu 130,2% do PIB, 
quando era de 68,9% em 2008, o seu 
serviço aproxima-se dos 9 mil milhões 
euros, é um sufoco que nos ata de pés 
e mãos. O nível de vida regrediu 25 
anos, com os rendimentos do trabalho 
a sofrerem uma acelerada degradação, 
com os cortes e o aumento brutal dos 
impostos. Bom caminho este? 

3. Então e as diferenças entre o PS e este 
Governo? 
As diferenças, tendo em conta o que 
é conhecido dos seus programas para 
futuro não são substanciais, nem muito 
diferentes no essencial das suas políti
cas no passado. As suas propostas são 
produto dessas mesmas opções políti-

cas de submissão aos grandes grupos 
económicos, à União Económica 
e Monetária e aos seus instrumentos, 
como o Tratado Orçamental, e que se 
traduzem no prosseguimento do pro
grama de privatizações, de desvaloriza
ção do trabalho e dos trabalhadores, 
de reconfiguração do Estado a favor 
do grande capital e de esvaziamento 
das funções sociais e económicas de 
desenvolvimento. 
No fundo são programas de cega 
obediência às imposições e instrumen
tos da União Europeia, que só significa
rão mais destruição de direitos, mais 
sacrifícios, mais assalto aos rendimen
tos dos trabalhadores e do povo, para 
manter Portugal amarrado a uma 
dívida insustentável, que lhe bloqueia 
o crescimento económico e consome 
os recursos disponíveis. 
É por isso que nós dizemos e muito 
justamente, que o País precisa de virar 
a página, mas não basta mudar de go
verno, é preciso também mudar de 
política. 

". As grandes lutas dos trabalhadores 
e do povo vão retlectir-se nas eleições? 
As grandes lutas foram fundamen-

tais para conter o ímpeto da ofensiva 
de uma política que assumiu nesta 
fase do programa, dito de resgate, 
mas de facto agressão e ingerência, 
uma nova dimensão, mais agressiva 
e, não fosse a luta, teriam ido ainda 
mais longe com o seu programa 
de empobrecimento e de exploração. 
Naturalmente, a luta neste contexto 
também abre caminhos alternativos 
que estamos certos se reflectirão 
nas eleições e penalizarão os 
responsáveis por tanto sofrimento 
imposto ao nosso povo. 

5. Queres destacar algumas propostas 
do Programa do PCP? 
É um programa que pretende dar 
resposta aos muitos problemas que o 
País enfrenta nos mais diversos sectores. 
É, antes de mais, um programa que 
assume o crescimento económico e 
o emprego como objectivos centrais. Um 
programa orientado para a valorização 
da agricultura para assegurar a sobera
nia aUmentar, apoiando a agricultura 
famiUar; uma política para tirar partido 
dos imensos recursos do nosso mar, 
nomeadamente das pescas; uma política 
de reindustriaUzação do País. 
SubUnho, pela sua importância: a rene-

gociação da dívida que é em si condição 
de desenwlvimento; a recuperação pelo 
Estado do comando político da economia 
com a reversão das privatizações e 
a recuperação para o sector público dos 
sectores básicos estratégicos, no quadro 
de uma economia mista com um forte 
apoio às micro, pequenas e médias 
empresas; uma nova e mais justa política 
fiscal visando desagravar o IRS, reduzir a 
taxa normal de WA e a taxa intermédia 
para bens de primeira necessidade, a 
energia e a restauração e tributar os dM
dendos, a especulação financeira, o patri
mónio mobiliário e as grandes fortunas. 
Um programa que assume a valorização 
do trabalho e dos trabalhadores como eixo 
essencial Uma política de valorização dos 
salários, a começar pelo salário mínimo 
nacional Temos um vasto programa 
orientado para dar concretização ao 
bem-estar e à qualidade de vida dos 
portugueses. 

6. As eleições vão decidir o futuro do País? 
Estas eleições são muito importantes e 
vão determinar a evolução do País, em 
grande medida, nos próximos tempos. 
Afirmamos que o grande desafio que 
o País enfrenta nas eleições que aí 
estão é a escolha entre dois caminhos: 
entre insistir no velho e ruinoso traje
cto da política de direita percorrido 
pelos governos do PS, PSD e CDS, 
ou abrir a passagem para um caminho 
novo, com uma política patriótica 
de esquerda, com a força do povo, 
com a CDU, com a convergência 
dos democratas e patriotas. 

7. Será realmente possível uma 
nova política? 
É não só possível como realizável. 
É possível com o reforço da CDU, 
dando-lhe mais força, com mais votos 
e mais deputados, e penalizando 
severamente quem conduziu o País 
ao desastre. Realizável com a política 
patriótica de esquerda que propomos. 
Vamos eleger deputados e não um 
1°. Ministro. Serão as maiorias que se 
formam na Assembleia da República 
que definirão o futuro governo. 
O reforço da CDU em votos e deputados 
vai contar e conta muito. 

soluç6es 
para um Portugal com futuro 
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Actividade do Grupo Parlamentar do PCP 

Há alternativa para 
um Portugal com futuro 
o trabalho do Grupo Parlamentar 

do PCP na Assembleia da República 
reflede a luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e do povo contra 
a ofensiva desencadeada pelo Governo 
a partir do pado da troica assinado por 
PS, PSD e CDS com BCE, UE e FMI. 
O Grupo Parlamentar do PCP levou à 
AR não só a denúncia das dificuldades 
sentidas pelos trabalhadores e o povo 
mas também a luta por uma política 
alternativa. 
Denunciámos a política de dois pesos e 
duas medidas que impôs enormes 
sacrifícios e retrocessos nas vidas dos 
trabalhadores, ao mesmo tempo que 
mantinha os privilégios do grande capi
tal com as negociatas das privatizações 
e concessões de empresas e serviços 
públicos, as PPP, os benefícios fiscais 
à banca, ou o recente perdão fiscal 
atribuído ilegalmente pelo Governo ao 
Novo Banco no valor de, pelo menos, 
445 milhões de euros. 
Levámos à Assembleia da República 
propostas pioneiras para a renegocia
ção da dívida, a preparação de Portugal 
para a libertação do Euro, o controlo 
público da banca, ou ainda para a rever
são das PPP, o combate nacional e 
internacional aos offshores, o financia
mento da Segurança Social através do 
Valor Acrescentado Líquido das empre
sas, a criação de um Laboratório Nacio
nal do Medicamento, ou a partilha de 
obras culturais na internet. 
Apresentámos propostas para travar 

os cortes nos salários, nas pensões e 
reformas, nos subsídios de desempre
go, no abono de família e noutras pres
tações sociais, para travar os despedi
mentos na Administração Pública e 
a sua facilitação no sector privado, as 
privatizações, os cortes no transporte 
de doentes, ou nos apoios às crianças 
com deficiência, para acabar com as 
taxas moderadoras no Serviço Nacional 
de Saúde, para combater a corrupção 
e a promiscuidade entre o poder 
económico e o poder político. 
Lutámos por uma política alternativa, 

com propostas concretas para o 
aumento geral dos salários e das 
pensões, para a defesa da contratação 
colectiva, contra a desregulação e o 
aumento horário de trabalho e do com
bate à precariedade laboral, para uma 
política fiscal que reduza os impostos 
sobre os trabalhadores e o povo e 
tribute de forma mais justa o capital, 
para a defesa dos sectores produtivos e 
da produção nacional, com a manuten
ção das quotas leiteiras, a redução dos 
preços dos combustíveis, ou outras me
didas de apoio à actividade produtiva. 
Defendemos medidas de investimen
to na Escola Pública para assegurar 
a sua qualidade e gratuitidade, de 
valorização da investigação científica 
e dos seus trabalhadores, de apoio 
às estruturas de criação artística 
e à actividade cultural. 
Batemo-nos pela declaração de 
inconstitucionalidade de medidas 
do Governo PSD/CDS e propusemos 

a criação da Comissão de Inquérito ao 
caso BES/GES, que deixou à vista dos 

portugueses os contornos de mais 

um escândalo financeiro e a forma 

como os grandes grupos económicos 
e financeiros satisfazem os seus 
interesses, utilizando uma teia de 
promiscuidade com o poder político. 
Todo este trabalho do Grupo Parla
mentar do PCP assentou no conheci
mento da situação do país e no conta
do constante com os problemas con
cretos de cada região e sedo r, atra
vés de centenas de visitas em todo 
o país e recebendo, em audiências 
na Assembleia da República, mais de 
800 pessoas e instituições e realizando 
30 Audições Parlamentares temáticas. 
Num trabalho ímpar, que não 
encontra paralelo em nenhum outro 
grupo parlamentar, o PCP apresentou 
105 Apreciações Parlamentares de 
Decretos-Leis, 432 Projectos de Lei, 
472 Projectos de Resolução, mais de 
4.800 Perguntas e Requerimentos 
ao Governo e à Administração Pública 
e centenas de propostas nos 
Orçamentos do Estado. 
O balanço do trabalho parlamentar 
do PCP confirma o respeito pelos 
compromissos eleitorais assumidos 
com o povo português e demonstra 
que os partidos e os deputados não 
são todos iguais. 
Confirma que o PCP e a CDU têm 
soluções para o País e que há uma 
alternativa e uma política patriótica e 
de esquerda, capazes de responder 
aos problemas do povo e do país. 

Sabia que ••• 
" o pcp propôs medidas de reforço 
do financiamento da Segurança Social e 
de melhoria do apoio aos desempregados 
e PS. PSD e CDS votaram contra? 

" PS. PSD e CDS votaram contra 
a proposta do PCP de revogação das taxas 
moderadoras no Serviço Nacional de 
Saúde? 

"o PS votou ao lado do PSD e do CDS 
contra as propostas apresentadas pelo PCP 
para combater a precariedade laboral na 
Administração Pública e no sector privado? 

" PS. PSD e CDS impediram a votação 
das propostas apresentadas pelo PCP 
para devolver freguesias às populações? 

" Entre 2011 e 2015 a dívida pública 
aumentou mais de 50 mil milhões 
de euros? 

" A renegociação da dívida proposta pelo 
PCP permitiria libertar 6 mil milhões de 
euros por ano para uma política de recu
peração económica e criação de emprego? 

" O Governo cobra em IRS sobre os 
rendimentos dos portugueses cerca de 
3 vezes mais do que cobra em IRC sobre 
os lucros das empresas? 

" Com a proposta de política fiscal 
apresentada pelo PCP era possível reduzir 
os impostos sobre os trabalhadores. o povo 
e as micro. pequenas e médias empresas 
e arrecadar. ao mesmo tempo. mais 3.800 
milhões de euros em impostos. aumen
tando a tributação sobre o grande capital? 

" Os deputados do PCP mantêm o salário 
que tinham antes de serem eleitos. 
não recebendo vantagens financeiras 
pelo exercício do seu mandato? 



Mais de cem mil na Marcha Nacional ~~A Fo 
«Ninguém é dono dos MJIas dos 
portugueses. Está na mão deste imenso 
mar de gente dar força à COIJC'I'&IiZaçã de 
uma política patriótica e de ~~, 
disse Jerónimo de Sousa no encerramen
to da Marcha <<A Força do Povo», promo
vida pela CDU em 6 de Junho, em Lisboa. 
O Secretário-Geral do PCP participou 
nesta grande acção de massas que 
durante mais de duas horas e meia fez 
transbordar a Avenida da Liberdade, 
inundando-a com bandeiras da Coligação 
Democrática Unitária, PCP-PEV, e com 
palavras de ordem em defesa das funções 
sociais do Estado, de recusa das privati
zações e da venda de Portugal a retalho, 
de rejeição do garrote da dívida, da 
exploração, do empobrecimento e da 
submissão do País aos interesses 
do grande capital 

«Uma grande demonstração da força 
do pOVO», sublinhou Jerónimo de Sousa 
à chegada aos Restauradores no final 
duma Marcha que constituiu um importante 
contributo para a rejeição do rumo de 
humilhação e corrupção e para a afirmação 
da confiança numa política patriótica 
e de esquerda, de libertação do País, de 
desenvolvimento, soberania e democracia. 
Foram mais de cem mil, vindos de Norte 
a Sul de Portugal - homens, mulheres, 
jovens, trabalhadores, reformados 
e desempregados - que demonstraram 
a força do projecto e das convicções, 
da verdade, da honestidade e da dignidade, 
corporizada pela CDU e ampUada numa 
grande campanha de esclarecimento 
e de massas, que a Coligação e os seus 
activistas realizarão até às legislativas, e 
que permitem afirmar, com confiança, que 
Portugal tem futuro. Com a força do pOVO. 

A luta dos trabalhadores 
e do povo e o voto na CDU 
Se é verdade que os últimos anos são 
marcados por uma brutal e acelerada 
ofensiva contra os direitos dos trabalha
dores e das populações, também não é 
menos verdade que foi a sua corajosa 
luta que lhe fez frente. 
Se é verdade que foram muitos os estra
gos levados a cabo pela política dos 
vários pactos de estabilidade e de agres
são, que a Troica Nacional PS/PSD e 
CDS implementou no País, também 
é verdade que a luta criou dificuldades 
à concretização dessa mesma politica 
e impôs importantes recuos. 
Se é verdade que o PSD/CDS prossegui
ram a política do PS de cortes na saúde, 
na educação e prestações sociais, encer
ramento de centros saúde, valências 
medicas, hospitais, tribunais, estações de 

correios e serviços de finanças, não é 
menos verdade que a luta das popula
ções, utentes e profissionais, travou mui
tas vezes essa caminhada, forçando à 
continuação das portas abertas e à colo
cação de mais profissionais nos serviços. 
Se é verdade que o PSD/CDS deram con
tinuidade à criminosa política de privati
zações do PS, não é menos verdade que 
as lutas dos trabalhadores e dos utentes 
foram determinantes para desmascarar 
os reais objectivos deste crime. 
Se é verdade que o PSD/CDS, à boleia das 
opções anteriores do PS, levam por diante 
um verdadeiro assalto às reformas e pen
sões, não é menos verdade que foi a luta 
dos reformados que obrigou o governo a 
desacelerar e a recuar em parte da sua 
acção. 

Se é verdade que o PSD/CDS com o apoio 
do PS, intensificaram a exploração dos 
trabalhadores, o roubo dos salários e 
rendimentos, não é menos verdade que foi 
a luta dos trabalhadores da administração 
pública que obrigou o governo a recuar 
em parte do roubo nos salários, é a luta 
dos trabalhadores que está na prática 
a derrotar,sobretudo nas autarquias, 
a desregulação e o aumento dos horários 
de trabalho. Assim como foi a luta que 
obrigou ao recuo no corte do trabalho 
extraordinário, foi e é a luta nas empresas 
e locais de trabalho a grande responsável 
pela manutenção da contratação colectiva, 
por aumentos salariais e pela passagem 
aos quadros das empresas de 
trabalhadores precários. 
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do Povo~~ 

Conhecemos bem as consequências 
des-ta politica, felizmente que não 
sabemos como estaríamos se não 
lhe tivéssemos feito frente de forma 
corajosa. 
Foram muitos os que pela primeira vez 
se organizaram, resistiram e lutaram. 
Valeu e vale a pena. 
Se é verdade que a ofensiva é grande, 
não é menos verdade que foi a luta dos 
trabalhadores, das populações da juven
tude e de vários sectores que derrota
ram social e politicamente o governo 
PSD/CDS e lhe infligiram pesadas 
derrotas eleitorais como aconteceu 
nas eleições Autárquicas e para 
o Parlamento Europeu. 
São cada vez mais aqueles que reconhe
cem no PCP e na CDU a força com pro
postas e soluções para retirar Portugal 
do desastre a que a política de direita 
o conduziu. 
Os trabalhadores e as populações sabem 
que os Partidos não são todos iguais 
e mesmo aqueles que ainda não deram 
o passo de apoiar a CDU sabem quem 
está sempre ao seu lado. 
O PCP e a CDU são a força que nunca 
faltou e não faltará em nenhum 
momento e que está pronta para 
assumir todas as responsabilidades 
que o povo lhe queira confiar. 

É agora o tempo de levar a luta 
dos trabalhadores e do povo 
até ao voto na CDU. 
PS, PSD e CDS já mostraram 
o que não valem, AGORA CDU! 



A Festa 2015 
A Festa do Avante!, é a maior iniciativa 
político-cultural do País, um espaço 
único de convívio, amizade e solidarie
dade. Durante três dias é possível 
usufruir de um amplo e diversificado 
programa nos mais de 10 palcos, des
de um grande espectáculo de música 
clássica ao ar livre, blues, jazz, rock, 
fado, cante alentejano, música tradi
cional, são centenas os artistas nos 
palcos da Festa. 

Artes de palco 
O Avanteatro destaca o grupo O Bando. 
Entre muitas peças trazidas por várias 
companhias, haverá lugar à música, 
à dança e a um documentário sobre o 
Teatro do Oprimido. Também os mais 
pequenos terão a sua programação. 

Bienal e Arte de Rua 
Mais de 60 obras seleccionadas para 
a Bienal de Artes Plásticas estarão 
em exibição ao lado de uma exposição 
de uma de dezena de artistas convi
dados. Em destaque estará a Street 
Art, com trabalhos de muitos dos mais 
conhecidos protagonistas nacionais. 

Bom cinema 
O Cineavante afirma-se como uma 
"sala de cinema" de referência, com 
o melhor do cinema português (e 
não só), curtas e longas metragens e 
animação. Domingo de manhã será 
o momento da programação infantil. 

Importância da Luz 
No Ano Internacional da Luz será 

este o tema do Espaço Ciência da 

Festa. No Espaço Criança haverá 

experiências e surpresas para 

ensinar que sem luz não haveria vida. 

Desporto para todos 
Milhares de atletas de todas as 
idades, de mais de 30 modalidades 
vão fazer a Festa do Desporto. 
Estão abertas as inscrições para 
a Corrida, a Caminhada e o Passeio 
de Cicloturismo. 

Fácil ir, ficar e voltar 
De autocarro, barco ou comboio, no 

Comboio da Festa, ou nos autocarros 

organizados é fácil chegar à Quinta da 

Atalaia, Amora, Seixal, um magnífico 

sítio com vista privilegiada para Lisboa. 

Para quem não quer perder nada da 

Festa, o Acampamento Exterior é 

também uma excelente opção. 

PASSATEMP[]S 
Teste os seus conhecimentos 
Pensar nunca fez mal a ninguém 
1. Quando ouve falar em roubo o que vem à 
memória? 
a) o penalti que ficou por marcar no jogo que 
opôs o almansilense ao desportivo da amareleja; 
b) o que o governo de Passos Coelho e Paulo 
Portas fez aos salários e pensões de reforma 
dos portugueses; 
c) o preço que lhe levaram pelo último pacote de 
lenços de papel que comprou. 

2. A palavra abismo traz-lhe à memória? 
a) O nome da mais recente telenovela da TV 
Globo; 
b) o destino para onde a política do actual 
governo está a conduzir o país; 
c) o último livro de Dan Brown. 

3. Quando ouve a expressão «leitura 
inteligente» o que é que lhe ocorre? 
a) um livro lido por Einstein; 
b) o expediente que o PS e António Costa usam 
para fazer o mesmo que PSD/CDS mas sem dar 
tanto nas vistas; 
c) os diálogos registados na última edição da 
"Casa dos Segredos". 

4. De que se recorda quando ouve falar de 
10 milhões? 
a) o valor do bónus dado pelo governo 
PSD/CDS com a entrega ao desbarato da TAP; 
b) o número de adeptos do recém criado 
Clube de Futebol os Imparáveis; 
c) o prémio atribuído à criação literária pela 
Secretaria de Estado da Cultura. 

5. Quando olha para a sigla PAF com 
que a coligação PSD/CDS se apresenta 
às eleições o que lhe ocorre? 
a) o som de um estalo; 
b) o sinónimo de Programa de Assistênda 
Financeira; 
c) o nome de um grupo económico do PSI/20. 

6. Quem foram os subscritores do Pacto de 
Agressão que arruinou a vida do país e de 
muitos portugueses? 
a) PS, PSD e CDS; 
b) os três maiores do futebol português; 
c) os conheddos mosqueteiros. 
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Horizontais 1. Bloco militar agressivo que leva a guerra a todos os cantos do mundo; Assim se pode 
dassificar o escândalo dos "vistos Gold" 2. Criados ou o papel que faz o governo português perante a 
SF Merkel e a UE; antiga designação de estação de rádio; Antigo Testamento 3. Partido que tem um líder 
que irrevogalmente afirma uma coisa e o seu contrário; pronome demonstrativo 4. Local aprazível no 
deserto; capital de país do Médio Oriente 5. Pronome demonstrativo; canção 6. Nome de Partido que 
assinou o Pacto de Agressão com a Troika; Sintoma que o PS manifesta ao recusar ver que sem renegociar 
a dívida e rejeitar o Tratado Orçamental todas as promessas que faz são pura ilusão 7. Antes do meio dia 
(abrev.); Valor líquido (abrev.) 8. O que não está quente: ecoara 9. Nome de quem define o que o governo 
PSD/CDS deve fazer; assim 10. íntimo; Multibanco (abrev.); assim em castelhano. 
Verticais 1. Pedaço; abreviatura do organismo intemadonal que rnantageia os Estados e a sua 
soberania 2. Nome de ópera; QJrem 3. Sintoma de constipação; olho 4. Artigo definido (pI.); nome de 
vogal (pI.); inte~eição que significa acordo 5. Ungua de terra que entra pelo mar; preposição 6. Um 
símbolo da política de direita; inte~eição de dor; dube de futebol 7. Oleio; o que a galinha põe 8. Nome 
de osso 9. Além; somei; batráquio (pI.) 10. Amarro; duas vogais, além. 
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APOIANTES DA CDU 

Armando Alves 
Artista Plástico 

Teresa Vilaverde 
Cineasta 

4 
Sérgio Ramos 
Ex-jog. int. Basquetebol 
Prof. Universitário 

Graciete Cruz 

Luísa Ortigoso 
Actriz 

Península de Setúbal 
terra de luta e de sonhos 

Apesar das dificuldades, havendo tem
po e, mais difícil, algum dinheiro, por
que não permitirmo-nos conhecer em 
maior detalhe a Península de Setúbal? 
Uma região situada entre os estuários 
do Tejo e do Sado, porta de entrada no 
Alentejo, banhada pelo oceano AtLânti
co, onde a riqueza e a diversidade do 
património cultural e natural e as 
paisagens, contrastam com o forte 
sentimento de identidade das suas 
gentes, sentimento nascido e consoli
dado no trabalho, nas lutas, na solida
riedade e na resistência. 
Ao contrário da ideia de deserto - é 
assim que sucessivos governos a têm 
visto -, aqui é fácil identificar nas paisa
gens a presença do elemento humano 
que a molda e por ela é moldado. 
Neste território, é fácil descobrir um 
dos mais significativos cenários onde 
se formou o movimento operário portu
guês, onde se travaram batalhas decisi
vas contra a exploração, de resistência 
à ditadura fascista, de avanço e conquis
tas na Revolução de Abril, e de combate 
à política de direita. 
Nos concelhos da região, o associati
vismo, o cooperativismo e o sindicalis
mo, têm uma história e uma vida reve
ladora dos laços de solidariedade e 
unidade do movimento operário e dos 
trabalhadores da península de Setúbal. 
Em todos os concelhos da região, nas 
suas ruas, praças e avenidas é possível 
vislumbrar arte pública e toponímia liga
das a esta história, celebrando a resis
tência e os seus heróis, a revolução e as 
suas conquistas. 
Começando o passeio, vagueando entre 
Setúbal, Palmela e Sesimbra,descobre
-se o contraste entre o litoral e o inte

rior, o campo e a cidade, o mar e o rio, 
e a Arrábida que tudo liga. 

Em Setúbal, cidade do rio azul, para 

além do peixe assado, da caldeirada e 
do choco frito, o visitante pode navegar 

numa das mais belas baías do mundo, 

avistar golfinhos, e conhecer os espa

ços culturais, entre eles o Museu do 

Trabalho Michel Giacometti e a Casa da 
Cultura. 
Outra curiosidade é Setúbal orgulhar
-se de possuir o único monumento 
dedicado a essa conquista maior da 
Revolução de Abril que foram as 
Nacionalizações, uma peça de António 
Trindade e Virgílio Domingues e do 
arquitecto Rodrigo OUero, executada 
pelos trabalhadores da SETNAVE, 
e que embeleza a Praça de Portugal. 
Seguindo caminho, entre Palmela e 
Azeitão, para além das paisagens 
arrabidinas, são o vinho, o moscatel, 
o pão e os queijos, produzidos com arte 
e saber, a revelar-nos a história dos 
que trabalham a terra e dela retiram 
o que de melhor há. 
Passeando pela Arrábida, desfrutando 
das suas paisagens de serra e mar, 
chega-se a Sesimbra, vila piscatória, 
que resistiu aos governos que pagavam 
o abate da frota pesqueira. Aqui ainda 
se pesca e ainda é possível apreciar 
o que de melhor o mar e quem nele 
trabalha têm para oferecer. 
Em Almada, no Seixal, no Barreiro, na 
Moita, no Montijo e em Alcochete, o Tejo 
marca a paisagem e desenha a Margem 
Esquerda, território onde tradições 
seculares se misturam com uma inten
sa vida urbana, onde a história do ope
rariado fabril convive com a do opera
riado agrícola, onde a resistência ao 
fascismo e as conquistas da revolução 
conheceram vitórias sem paralelo, onde 
um povo trabalhador continua a lutar 
contra a exploração e as desigualdades. 

Em Almada, a cultura como sinónimo 

de liberdade e resistência assume um 
papel central na vida da cidade, onde 
a história da indústria de reparação 
naval se confunde com a história do 
movimento operário e sindical e com a 
história do PCP, foi assim com o esta
leiro da Margueira, palco de intensas 
lutas antes e depois de Abril e é assim 
com o Arsenal do Alfeite (herdeiro do 
Arsenal da Marinha onde trabalhou 
Bento Gonçalves, Secretário-Geral do 
PCP, morto no campo de concentração 
do TarrafaL). 
No Seixal é obrigatório caminhar junto 
à baía, desfrutar das serenas águas do 
Tejo, olhar para a Amora e descobrir 
que num grande espaço verde ergue-se 
a bandeira do Partido a anunciar que ali 
se realiza a Festa do Avante, passar 
pelas antigas instalações da Mundet, 
durante muitos anos a mais importante 
unidade fabril do sector corticeiro, pal
co de tantas lutas e hoje transformada 
em museu municipal que nos conta a 
história do trabalho que aqui se desen
volvia e dos seus trabalhadores. 
Mas, o Seixal e, em particular, a Aldeia 
de Paio Pires, conta-nos também a his
tória da Siderurgia Nacional, nacionaLi
zada em Abril de 1975, que a contra
revolução se encarregou de reprivati
zar entre 1992 e 1997 e que conduziu à 
destruição de um sector estratégico da 
economia nacional. 
No Barreiro, o Espaço Memória conta a 
história desta terra e das suas gentes 
que, ao longo do século XX, esteve Liga
da à chamada cultura ferroviária e à 
CUF, a um forte movimento operário 
que, mesmo nas condições mais adver
sas, travou batalhas pela dignidade e 
pelos direitos de quem trabalha, tendo 
a nacionalização da CUF, em Setembro 
de 1975, constituído um momento alto 
da história da Revolução, do Barreiro 
e do País. 
Para terminar esta descoberta 
da Península, a Moita, o Montijo e 
Alcochete revelam um mundo de tradi
ções e sabores ligados ao rio e à terra, 
um passeio numa embarcação típica do 
Tejo, festas e romarias onde a cultura 
do cavalo e do touro comprovam uma 
Ligação ancestral entre as suas gentes 
e o trabalho rural, num território onde 
os operários corticeiros foram protago
nistas de grandes lutas, 
designadamente pela conquista das 
8 horas de trabalho, hoje palco de 
novas e intensas lutas tendo outros 
trabalhadores como protagonistas. 
Descobrir esta região, é descobrir uma 
região de Abril, é deslumbrarmo-nos 
com as belezas naturais, com a riqueza 
do património histórico e cultural e, nas 
suas gentes, descobrir a Península de 
Setúbal terra de luta e de sonhos. 
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Há solucão para os 
problemas nacionais 

*.:\ PCP-PEV ~ 

Um programa patriótico e de esquerda 
inscrito na Constituição da República 

Oprograma que o pcp propõe 
aos portugueses, é um programa 

que confirma e demonstra que há 
solução para os problemas nacionais, 
que há uma outra política, patriótica 
e de esquerda, capaz de assegurar 
o desenvolvimento do País, o progresso 
social, a elevação das condições de vida 
dos trabalhadores e do povo, 
a afirmação de Portugal enquanto 
nação soberana e independente. 

A concretização de uma alternativa 
à politica de direita não é apenas uma 
necessidade que se tomou urgente e 
inadiável, mas uma real possibilidade. 

25 Medidas Urgentes 
Entre as medidas urgentes e inadiáveis que a Política Patriótica e de Esquerda 
consagra para dar solução aos problemas do País e para responder às aspirações e 
reclamações dos trabalhadores e do povo português e para assegurar as condições 
necessárias à elevação do seu nível de vida, destacam-se as seguintes 25 medidas. 

1. Aumento do Salário Mínimo Nacio
nal para 600 euros no inicio de 2016. 
2. Reposição imediata e integral de 
vencimentos, subsídios, pensões 
e complementos retirados aos traba
lhadores da Administração Pública 
e do Sector Empresarial do Estado. 
3. Alargamento dos critérios de 
acesso e prolongamento do período 
de atribuição do subsídio de desem
prego e do subsidio social de desem
prego. 
4. Aumento real do valor das pensões 
e reformas. 
5. Salvaguarda do direito à refor
ma aos 65 anos e possibilidade da 
sua antecipação sem penalizações 
para carreiras contributivas de 40 
e mais anos. 
6. Implementação do Programa 
Nacional de Combate à 
Precariedade e ao Trabalho Ilegal. 

Dia' de Outubro, 

7. Eliminação da sobretaxa de IRS a 
partir de 2016, criação de dez escalões 
deste imposto e aumento da dedução 
à colecta para baixos e médios 
rendimentos. 
8. Redução da taxa do IVA na 
restauração para 13% e eliminação do 
Pagamento Especial por Conta para as 
micro, pequenas e médias empresas. 
9. Eliminação dos benefícios fiscais 
aos grupos económicos e financeiros 
e tributação efectiva de todos os 
rendimentos gerados no País. 
10. Reposição da universalidade do 
abono de família com a valorização dos 
seus montantes. 
11. Revogação das taxas moderadoras. 
12. Garantia de médico de família a 
todos os portugueses num período 
não superior a dois anos e criação do 
Estatuto do doente crónico. 

13. Criação de um estatuto específico 
para a agricultura familiar, 
recuperação das quotas leiteiras e de 
direitos de plantação da vinha. 
1'. Garantia de todos os combustíveis, 
inclusive a gasolina, a custo bonificado 
para todos os segmentos da frota 
pesqueira. 
15. Estabelecimento de um regime 
de preços máximos nos combustíveis 
líquidos e gasosos e na electricidade 
e reversão da taxa do IVA para 
6% na electricidade e gás natural. 
16. Fim das portagens em todas as 
ex-SCUT, nas autoestradas de acesso 
e circulação nos distritos do interior do 
país e nas circulares das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto. 
17. Valorizar e alargar o passe social nas 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
18. Garantia a todas as crianças a partir 
dos 3 anos de resposta na rede pública 
pré-escolar. 
19. Distribuição gratuita dos manuais 
escolares a todos os alunos do ensino 
obrigatório. 

para votar bem na CDU - Coligação Democrática Unitária, 
para votar bem no PCP, ou no PEV, coloque a cruz dentro do quadrado 
ao lado da foice e do martelo com o girassol. 

20. Reforço da Acção Social Escolar 
directa, através do aumento do valor 
das bolsas de estudo, do número de 
estudantes elegíveis. 
21. Revogação do Estatuto do 
Bolseiro de Investigação e sua 
substituição por contratos de 
trabalho com valorização salarial. 
22. Garantir 1 % do Orçamento 
do Estado para a cultura. 
23. Repor os direitos dos militares 
na área da saúde e dos apoios 
sociais. 
24. Travar o encerramento de 
Tribunais e instalar um Tribunal de 
Competência Genérica em todo os 
concelhos. 
25. Convocação de uma Conferência 
internacional para a renegociação das 
dividas dos países vítimas de extorsão 
e chantagem dos «mercados». 

CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-PEV I~I~I ~ 


