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Basta de exploração, empobrecimento e dedínio 
Derrotar a política de direita. 
Abrir caminho a um Portugal com futuro 

Dect.,io económico, retrocesso socio~ dependência 
e submissio -.".. ~ este o Portugal de hoje, depois 
de binta e nove anos de politica de direita c~ 
por PS, PSD e CDS. 

• Mais de um milhão e duzentos mi desempregados 
• Melo milhão de portugueses forçados à emlgreção 
• Dois ~ e setecentos mil. empurrados para 
a ~ incluindo centenas de ",lhar de crianças. 
• Cortes nos clreftos à saúde, à educação e à protecção 
social 
• Exploração, liquidação de clreltos, baixos salários 
• Aumento das desigualdades e Injustiças 
• Destruição do aparelho produtM> e da produção 
nocional 
• Aumento da _ pública 
• PrIvatIzações, cortes nos serviços públicos, ataque 
ao Podorl.ocal 
• Subversão do regine democrátk:o, corrupção. 

510_ .. _ .... ____ _ 

... ~.I.I ~ .... dun....u1 de. 

... pra .... _ do .. ,. iID ............. ':a .... ddo .... -. 

AlIiIuIçãodo ... nãoé .... __ ........ do-. 

ÉO .... ....,dI~dII·· ........... 115. 
do PSD. do CDS. Um! poIiica de -..;ção da prac1Içio 
nadorale de al sl açio de a' ... 8Si6 e;b alé9cas. 
de sW ris6ãJ à l.hIão &.qJeia e iKJ EL.-o mm as 
~ desasIrosas que se 00I.'lea!m, seja mm 
os PEC dos g<M!IT105 do PS'Sc\aales ou o Pado de AN} .... eooão. 
!IUb5aiID por PS, PSD e ms am a "'*' e5In!IlgOIro. 

A solução dos problemas do País exige 
a ruptura com a política de direita. 
ao- • ....-o PlÍlPlro o 111_ nio o ...... tiro. 
di! Ui. Em 4 de Outubro cada voto na CDU contribuirá 
para penalizar o PSD e CDS com uma das suas maiores 
derrotas de sempre. Mas cada voto na CDU contribuirá 
também para que se derrote II poUtica de direita 
e as manobras para a prosseguir pela mão do PS. 

Não se deixe enganar! 
Os portugueses conhecem bem o que PS, PSD e CDS 
têm feito, o que valem as suas promessas em tempo 
de eleições. Um vez mais. cada um esconde o que se 
prepara para fazer se tiver votos para isso. Com esta 
ou aquela diferença de ritmo, o que PS, PSD e CDS 
querem impor são baixos salários, mais precariedade, 
cortes de 600 milhões de euros nas pensões, degradação 
do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, 
mais privatizações, mais submissão ii União Europeia 
e aos interesses dos grupos monopolistas e da banca . 



Estão colDeadas duas opções • 
..... RDmpercom u poUIICM de d ........ que 
trollXltl'llm ...... prtnçiB. candenllr ...... 
responúvwis ou, pelo contrário, dar espaço a que 
por mais alguns anos prossiga a exploração, 
o empobrecimento, ii submissão do País. 
~Apoio ....... """", lIOI/IicI polri6lico. do __ 
... CDU pnpie ou deixar as mIas livres a PS, PSD 
e CDS para que estes prdonguem e intensifiquem 
ii política que se conhece. 

"' lOIuçio poro .. p ............ -io, com uma política, 
potriótic.a • de __ apoz de asoegurar 0_ 
menti> do Pais, o Plogresoo social, a elevação das condições 
de_dos~.do ...... 

Para. CDU nio há ~ t ... _ .... .......-.., 
do pcMJ. do PI ... ue .. CDlaQmas. Não, como fazem 
PSD, CDS e PS, do lado dos que impõem expIDração. 
empobrecimento, subordinação e submissão à União 
Ewupeia. aos Int ....... dos monopólios a que servem. 

Portuple 0Ii portugUeMS tIm direito I UINI vidI melhor, 
num ,. d II tnwalvldo. soUdir1o ..... JIIII:o. Direito a 
construir o seu futuro e • realizar os seus projectos de vida 
no seu próprio Pars. Direito ao emprego com direitos, a ní
veis salariais que nlo condenem os trabalhadores ii empo
bracer trabalhando, a pensõH d. ,..forma dignas. Direito 
ao Ic:esso ii saúde, ii educação, ii protecção social, à cultura. 

ParI:uple _ parta.', FIl 11m direiID., dlllmulvimlnlo 

........ Direito 8 raio ver hipotecado o seu futuro por uma 
dívida insuDnttYIl que anaorne 05 reaJl'SOS nacionais. 
Direito a 1IIer1Ir-5e dos mnstranglmentos externos. que 
do Tratado Orçamental ao Euro)Jstiflcam o empobrecimento 
• dIpn:IInciI. que as que,.." cxn:IInar. Chita a retomar 
o""""",, da __ ootnotégiaos,. pôr o País. procUir 

o cp! precIoa III -. na ~ nas pescas. 

'di 0uIuIn'. nlftlllbli •• CIIIII'I&ridBdI ..... adi 
..... wm ... wea la CDU. i ......... fUIIra .. 6DtCJ. ....dD" wnI".-:tM di PI.... O mcmerltO e a 
............... _ dor5llb.oçio ... pn>IUmas railoais. 
gel_iii cud;6es di wtadi!Jm1051rabalhadores e 10 pow. 

A CDU, portadora de urna politica paIriótica e de esquerda 
capaz de dar soluçio aos problemas nacionais, aqui está 
• est.ní, sempre 10 lado dos trabMhadores. do povo, 
pronta pira assumir todas as responsabilidades que o povo 
português lhe queira atribuir, incluindo no governo do País. 
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Seis razões I!..ara votar CDU 
..... o VDto .. wrt •• no 'I'I~ 1l1li," .. ,Iftid_ ... 
CDftItII"IdI. o vato em quem respeita ii palavra dada, 
assun. os MUS a.n~.tá ... política. nos 
cargos públicos para servi- o pcMJ. não para se servir 
a si próprio. 
.... O ...... ana,... ... utwa .... ' ••• _ 
IIOIíticIIMI te' ,_ .... 1[IIIIIIIIIAr .... Iidae - PS. PSD 
.CD5_ .... z h mma ..... am.tralcaililll ••• n, 
o voto dos que nio se defum iludir nas manobras para ver 
continuada, por outras mios, I mesma politica que lhes 
tem am.llnado II condiç6es de vida. 
..... O vala lIIue drIdd. de um. palftlCllpillri6tia .... 
......... 111_ 1110 fIIbr6 nu .. a HI.uçiieI;,... defender 
as direltoa .rw .......................... do povo, 
que di garantias d. Mo trair ii confiança de todos 05 que 
querem uma ruptura com a politica de direita . 
..... OwID .... fOI'pI CDrnque ., ...... '11, ...... opwo 
_' .... COI_ .... abem ........ CDIãr .. rnornera l1li que' pnciIo COIililll'tr ~ • .,.. iI.lIiI..., que 
não desertou quando foi pnciso aJmbater o actual governo. 
..... O wto .... IIIIdde ... ~ ... da; C ,,. cai" wlllli-_mm. ;' ~I ......... ~ .... 
,....._ Cado_ ......... COU, cada dep_ 
a mais eleIo peta (X)lI , l.In "'*' a menos e 10m ctep.aID 
a menos naqueles ~ que sio resparlSáwis por esta 
poIiica que, nos úWmos YI ..... tem""-_ 
e rerdrrM!l1tDs. 
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..... o ... anIni ....... iii 72 c.dawtonaCOU 
é wn 'lOto pari ~ I mIioriI absotLa de PSD e CDS ou 
PS, em que cavaco Silva _ panI peIlIOIuor.~ 

Q empobreci'nento, as iflustiças sociais e o ded.inio nacional 

A força do ptWO 
por um PonugaI com futuro 
EIIII __ ... _ .... _ 

cam o .... WIIa ... cou. ..... r c.rnm1lD .... poIÍIicI ............ çio-p--_._ ... 
..... __ ... m _""""Mn. 

DilI' de Outubro, 
~rDfarbem 

.. ClIIJ-CII/JIçio_~ 
".,.. ......... I'CI', .. _~ ...... cnII' ... 

... 's ........ ,.. •• ___ c:om 
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