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PARLAMENTO EUROPEU 2019

MANIFESTO ELEITORAL
As eleições do próximo dia 26 de Maio
para o Parlamento Europeu vão realizar-se
numa situação de profunda crise da União
Europeia (UE) e do imperialismo europeu,
em que se conjugam, para além do Brexit,
a desaceleração do crescimento económico da Alemanha, obtido este como se
sabe à custa da política de austeridade e de
opressão dos países imperialistas menores
como Portugal; o agravamento da situação
económica em França, país cuja economia,
entre os países mais industrializados, foi,
juntamente com a Itália, a que mais perdeu
com o euro; o gigantesco fluxo migratório
de países africanos e do oriente médio, em
consequência da intervenção militar e desmantelamento desses países por parte, em
particular da França e da Itália; e ainda o
ressurgimento de movimentos de extrema-direita e regimes fascistas nalguns países
da própria União Europeia, como é o caso
da Hungria e da Itália.
Perante este quadro de desagregação e de
falhanço do chamado projecto europeu,
que apregoava a coesão e a justiça social,
de nada valerá o patético apelo lançado
pelo presidente da França Macron para
um Renascimento europeu, apelo esse
que só traduz, aliás, uma manifesta impotência perante o enfraquecimento do
imperialismo europeu e, por outro lado,
o sucesso da estratégia chinesa da Nova
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Rota da Seda junto de vários países da
UE, entre os quais Portugal.
Numa situação de crise como esta, que
inevitavelmente se agravará no contexto
da guerra imperialista mundial em preparação, a questão central que hoje volta a
colocar-se com toda a premência ao povo
português, tendo ainda bem presente o
passado recente das despóticas e inqualificáveis medidas de austeridade e a ocupação humilhante, vexatória e opressora
da Comissão Europeia da Senhora Merkel
e da Tróica a que foi sujeito, é a de saber
se Portugal deve ou não continuar
no Euro e na União Europeia.
Para que não subsistam dúvidas, e ao
contrário de todos os partidos parlamentares que se mostram mais preocupados
com as consequências da saída do Euro e
da UE para a salvação das economias imperialistas do que para o futuro do povo
português, a nossa posição é inequívoca – PORTUGAL DEVE SAIR DA
UNIÃO EUROPEIA E DO EURO!
E não se venha dizer que depois da saída
da Tróica e com o actual governo de direita do PS as coisas se alteraram para que
essa deixe de ser a única alternativa para
o desenvolvimento futuro e soberano do
nosso País e para uma vida digna dos trabalhadores portugueses.
Na verdade, é inútil António Costa e Centeno tentarem escamotear que, com a colaboração do BE e PCP e sob a capa da fanfarronada do défice orçamental mais baixo, a

política do seu governo não diferiu, desde o
início e no essencial, daquela que foi prosseguida através dos famigerados Planos de
Estabilidade e Crescimento (PEC) de Sócrates e da submissão à Tróica pelo governo de
traição nacional de Coelho/Portas.

Costa, no uso de uma técnica manipuladora já antes tão do agrado do governo
PSD/CDS, era de 14,6%, incluindo os
milhares de desempregados ocupados
em acções de formação, estágios profissionais e trabalhos cívicos.

E a demonstrá-lo está desde logo o descontentamento e oposição manifestados
pelos trabalhadores através das 518 greves realizadas só no ano de 2018 (até Outubro) e dos 112 pré-avisos de greve registados só até 15 de Fevereiro de 2019.

• Ainda assim, apesar da aparente redução
do desemprego – em qualquer caso sempre muito acima dos 5% que se registavam antes da adesão do País ao Euro –,
em 2018, o número de trabalhadores precários ascendia a perto de
900 mil, mais 73 mil do que no período
da ocupação do país pela Tróica, com um
acréscimo maior para as mulheres.

Para aqueles que não param de acenar com
os pseudo-benefícios da permanência de
Portugal na União Europeia e na Zona Euro,
bastaria apenas atentar nos seguintes factos
que bem ilustram a verdadeira realidade
que esses europeístas escamoteiam:
• No final destes últimos 4 anos, os portugueses viram o seu poder de compra
regredir aos níveis de 2009, encontrando-se o nosso país entre os seis com
pior poder de compra da zona euro;
• Em 2018, perto de meio milhão de
trabalhadores era obrigado a viver com menos de 468 euros por
mês e o risco de pobreza entre a população empregada era de 10,8% (41,5%,
no trabalho a tempo parcial), colocando
Portugal entre os seis países com
a situação social mais degradada.
• a taxa de desemprego real no final
de 2018, ao contrário dos 7% propalados pelo governo de direita de António

• A dívida pública, tal como prevíamos
nas últimas eleições europeias, não parou
de crescer, situando-se, no ano de 2018,
em 251, 1 mil milhões de euros em
termos nominais (125% do PIB), mais 20
mil milhões do que em 2015, quando em
2000 – entrada para o euro – essa percentagem era de 48,4%. Isto, para não
referir que a dívida total de Portugal,
de empresas e famílias, atingiu 293% do
PIB, no 3º trimestre de 2018.

NÃO FOI PORTUGAL QUE
ENTROU NA CEE MAS A CEE QUE
ENTROU EM PORTUGAL
Se é esta a situação com que os trabalhadores continuam confrontados, após os cinco anos que decorreram desde as últimas
eleições para o Parlamento Europeu, não
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podemos nunca esquecer que, para além
da perda da sua independência nacional,
todos os problemas com que o país foi
atingido, residiram na precipitada adesão
de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) e a maneira incompetente, irresponsável e traidora como foi
negociada essa adesão, sem nenhum controlo nem discussão democrática da parte
do povo português.
Tal como o PCTP/MRPP então denunciou
– e foi o único a fazê-lo - e a vida se encarregou de demonstrar, não foi Portugal
que entrou na CEE, mas a CEE que
entrou em Portugal...
Na verdade, com essa adesão foi desmantelada toda a nossa indústria
pesqueira, das farinhas de peixe e das
conservas, e foram destruídas as frotas
mercante e de pescas, com a entrega
da nossa zona económica exclusiva e das
nossas reservas piscícolas e marítimas aos
espanhóis e outras frotas estrangeiras; foi
desmantelada a nossa indústria mineira, siderúrgica e de construção
naval, com entrega desses sectores à Inglaterra, à Alemanha, à Suíça e à Itália; foram destruídas a nossa agricultura e
a nascente indústria agro-pecuária,
recuperados os latifúndios no sul
do país e liquidados a pequena propriedade e os pequenos agricultores do
centro e do norte, com o reatamento acelerado da emigração, o abandono da produção de cereais e da carne e seriamente
ameaçada, como ainda hoje, a do leite.
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O país foi, pois, então desindustrializado e perdeu o núcleo duro da sua
classe operária, foi desagriculturizado e perdeu os pequenos e médios
agricultores e os assalariados rurais, foi desmaritimizado e perdeu
a classe piscatória, os operários e
as indústrias de pesca, a frota de comércio e os seus trabalhadores.
E as ajudas de pré-adesão e de fundos
de coesão que então recebemos, e que
Soares, Cavaco e Cia tanto incensaram, não
representaram senão o preço pelo qual o
imperialismo germânico e seus aliados compraram a burguesia nacional portuguesa traidora e vende-pátrias,
e não o preço de um novo desenvolvimento
económico do país e do seu progresso.

O DESASTRE DA ENTRADA DE
PORTUGAL NA ZONA EURO
Mas se a entrada de Portugal na CEE, ou
melhor, da CEE em Portugal, teve gravíssimas consequências, foi contudo a adesão
ao Euro, em 1999 - um dos compromissos internacionais do governo de António
Costa que o PCP, Verdes e BE aceitaram
respeitar no acordo parlamentar celebrado com o PS -, que constituiu e continua a
ser um desastre para o País.
Na verdade, de acordo com um estudo do
Centro de Política Europeia (Centrum für
Europäische Politik, de Freiburg), vinte
anos após a adesão de Portugal à moeda

única (instituída pelo Tratado de Maastricht, em 1992), o nosso país viu a sua
riqueza reduzida em 424 mil milhões de euros (!!!) em consequência
da sua integração na Zona Euro e, só no
ano de 2017, por efeito da permanência
naquela zona, o PIB nacional sofreu
uma depreciação de 56 mil milhões
de euros.
Por seu lado, a Alemanha saiu como a
grande beneficiária da criação da Zona
Euro, tendo o seu PIB em 2017 registado
um aumento de 280 mil milhões de euros
e nas duas décadas que leva de hegemonia
nesta zona a sua riqueza, por virtude dela,
cifrou-se num aumento de 1.893 mil milhões de euros (!!).
Apesar de o Euro ser uma moeda única
para os países que subscreveram Maastricht [ainda que, entre outros, o Reino
Unido (a libra) tenha ficado de fora], o
Euro surgiu na base de uma relação de
valores com as moedas nacionais, passando a ter um preço próprio para cada
país de Maastricht: para a Alemanha,
o Euro custou menos que dois marcos
(1,95583 marcos), mas para Portugal o
Euro custou 200,482 Esc...
Foi precisamente a introdução desta moeda única extremamente forte numa economia imensamente débil e já desarticulada pelos mecanismos da adesão à CEE,
como a portuguesa, que levou à liquidação
total da nossa economia e à nossa ruína
financeira, tudo para servir os interesses

hegemónicos e rapaces do imperialismo
alemão - aquilo a que o lacaio António
Costa, babando-se de canino servilismo,
se refere, quando diz que o euro foi o
maior bónus que a Europa (quer ele dizer,
Portugal e outros imperialismos menores)
ofereceu à Alemanha.
Tornou-se hoje uma realidade nua e crua
que a submissão ao Euro criou, no seio da
União Europeia, um pequeno conjunto de
países, com a Alemanha à cabeça, que enriquecem ao mesmo ritmo e à mesma velocidade com que Portugal e outros países
periféricos desgraçadamente empobreceram e empobrecerão.
Foi exactamente em consequência daquele bónus, com que traidores como Costa
se comprazem ter oferecido ao imperialismo germânico, que, em 2018, a nossa
indústria produziu cerca de 13% do PIB,
quando, na altura do 25 de Abril de 1974,
produzia 25%; e o sector primário (agricultura e pescas) produziu apenas 2% do
PIB, quando, naquela data, produzia 11%.
Acresce que se o nosso País, apesar do
odioso resgate a que foi sujeito e da política prosseguida pelo actual governo de, a
ferro e fogo (cativações, aumento dos impostos, corte nas despesas da saúde, etc.)
impor o défice zero, continua e continuará sujeito a uma dívida insustentável e impagável, isso só pode ser
atribuído ao facto de termos aderido à moeda única e de nela permanecermos amarrados.
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PELO NÃO PAGAMENTO DA
DÍVIDA PÚBLICA!
PELA SAÍDA DO EURO!
Com efeito, como se referiu, a dívida pública portuguesa atingiu no ano de 2018
o montante de 251,1 mil milhões de euros,
o equivalente a 125% do PIB e os trabalhadores portugueses serão obrigados a
pagar em 2019, só em juros desta dívida,
mais de 7 mil milhões de euros, que corresponderão a cerca de 4% do PIB.
O próprio Cavaco, no único assomo de
alguma lucidez que se lhe terá conhecido, referiu, em 2014, que mesmo quando
Portugal conseguisse todos os anos um
excedente primário de 3% (num cenário
de crescimento anual do PIB nominal de
4% e com juros da dívida de 4%), só em
2035 o País conseguiria alcançar o rácio
de 60% da dívida em relação ao PIB imposto aos países pelo Tratado de Maastricht e da zona euro por força do chamado
Tratado Orçamental.
Ora, como nunca houve, à face da Terra,
nenhum país que, ao ano e continuamente, tivesse um excedente primário de 3%
do PIB, segue-se que levaríamos várias
vidas a pagar a parte excessiva da dívida,
o mesmo quer dizer, que tal dívida é impagável.
Se bem que muitos dos próprios economistas burgueses já tivessem chegado à
conclusão da insustentabilidade da dívida
pública, ouvem-se, no entanto, de novo as
vozes que, em 2014, se haviam manifesta6

do pela sua reestruturação, no chamado
Manifesto dos 70, também apelidado pelo
camarada Arnaldo Matos de Manifesto
dos 70 cretinos (http://www.lutapopularonline.org/index.php/pais/104-politica-geral/1008-o-manifesto-dos-setenta).
Como então o PCTP/MRPP deixou claro,
nem a alternativa de pagar a dívida através de um mirífico robusto e sustentado
crescimento económico duradouro (como
referiam aqueles economistas de pacotilha), nem aquela que defende perdões
parciais ou totais da dívida, resolvem o
problema.
Por um lado, tal como não é possível
reestruturar a dívida portuguesa e
fazê-lo no âmbito do funcionamento da
União Económica e Monetária, também
não é possível, para um país endividado
como Portugal, e no mesmo âmbito de
funcionamento da UE, libertar e canalizar
recursos minimamente suficientes para o
tal utópico crescimento económico robusto e sustentado.
Por outro lado, quanto aos perdões da dívida, mesmo que totais, eles não só não
alteraram como perpetuaram o subdesenvolvimento económico dos países em
que se verificaram (caso da Grécia), mantendo-os como sub-colónias do imperialismo alemão.
Ao contrário do que propalam todos os oportunistas, para caçar o voto aos trabalhadores
e mantê-los num regime de tamanha exploração, a dívida não é a causa dos nossos

problemas financeiros e económicos, mas
sim a consequência desses problemas.
Problemas financeiros e económicos que
subsistem e que não só não podem ser escamoteados sob a capa de um défice orçamental virtual próximo do zero, como tornam
também impossível a verificação de taxas de
crescimento susceptíveis de o país atingir a
propalada convergência real com a Europa,
leia-se, com as maiores potências imperialistas europeias e, muito menos, por consequência, a redução e o pagamento da dívida.

Para retomar nas suas mãos o
seu destino, PORTUGAL NÃO
DEVE PAGAR A DÍVIDA que
o povo português não contraiu
nem dela beneficiou e DEVE
SAIR IMEDIATAMENTE DO
EURO, INSTAURANDO A SUA
PRÓPRIA MOEDA, O ESCUDO,
e assim recuperando a sua
soberania orçamental, monetária e
cambial.

Esta política permitirá a Portugal crescer
mais rapidamente do que a média dos
países da zona do Euro, levando a cabo
aquilo que o Euro destruiu e travou – a
sua reindustrialização, incluindo nela a
industrialização de todo o sector primário, da agricultura às minas e ao cluster
das indústrias do mar e das plataformas
continentais e insulares.

É precisamente pelo facto de o país continuar no euro, sujeito ao garrote da dívida
e ter perdido totalmente a sua autonomia
em matéria financeira e orçamental que o
governo de lacaios de António Costa abandonou criminosamente o investimento
estratégico talvez mais importante para
o desenvolvimento económico futuro de
Portugal, que era o da construção de um
grande aeroporto internacional em Alcochete.
Aeroporto esse que, conjuntamente com o
maior porto ibérico de águas profundas de
Sines e um novo sistema ferroviário português de transporte de carga e de passageiros, de alta velocidade Lisboa-Vigo e Lisboa-Roterdão, por Aveiro-Vilar Formoso
fariam de Portugal uma nova centralidade
europeia e do Atlântico uma nova centralidade mundial.
Acresce ainda que última réstia da nossa
soberania, enquanto país da Zona Euro,
em matéria de supervisão financeira e
bancária foi-se com a criação do chamado
Mecanismo Único de Supervisão (MUS),
o primeiro pilar da União Bancária, em
vigor desde Novembro de 2014, que estabeleceu o controlo directo de todos os bancos e de todo o sistema bancário da Zona
Euro pelo Banco Central Europeu e, em
consequência, pelo Banco Central Alemão
e, posteriormente, com a criação do Mecanismo Único de Resolução (MUR), o 2º
pilar da mesma União Bancária, entrado
em vigor em Janeiro de 2015 e submetido
à aprovação do Parlamento Europeu pela
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então deputada do PS Elisa Ferreira, hoje
não por acaso vice-governadora do Banco
de Portugal.
Por este último mecanismo, o Estado português, para além de deixar de deter qualquer poder de controlo político e financeiro sobre os seus bancos, foi já cobaia dele
com a sua aplicação antecipada na resolução bancária do BES, com a imposição do
pagamento imediato de 4 mil e novecentos
milhões de euros pelos trabalhadores portugueses para salvar aquele banco falido.
Mas já quanto à questão essencial da garantia dos depósitos bancários dos cidadãos (o 3º pilar, designado por Sistema
Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS
– do inglês European Deposit Insurance
Scheme), ela continua a não existir, mas,
como se esperava, também é coisa que
pouco importa aos lacaios como Madame
Ferreira e os restantes deputados europeus portugueses.

NÃO À UNIÃO EUROPEIA!
POR UMA SOLUÇÃO OPERÁRIA
E COMUNISTA!
Portugal deixou há muito de ser um país
soberano e independente e foi transformado, apesar dos seus mais de oitocentos anos de história, num lacaio menor
do imperialismo alemão e nisso fazem
gosto de manter o país Costa e Centeno,
este premiado mesmo com o lugar de Presidente do Eurogrupo pela sua acção de,
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em estreita colaboração com o PCP, BE e
Verdes, prolongar sobre a classe operária
e os rendimentos do trabalho os efeitos da
política de sujeição aos interesses dos países imperialistas europeus, do pagamento
da dívida e da imposição do défice zero.
Um dos campos onde se tornou mais
evidente a venda da nossa independência é a do orçamento do Estado e do respectivo défice, questão onde é inaudita
a demagogia do governo de Costa e insuportável o oportunismo e traição do
PCP, BE e Verdes. É que Portugal não
tem nem soberania nem independência
para fazer seu próprio orçamento de
acordo com o que lhe convém ao seu desenvolvimento e às condições de vida do
seu povo!
E agora quanto ao orçamento dito de
défice zero, para além do embuste de
ter por base as maiores cativações de
sempre (para 2019, 580 milhões de euros), ele não passa de um orçamento de
colónia: feito na colónia, mas segundo
orientação dos colonialistas de Bruxelas
e Berlim. Como dizia o nosso camarada
Arnaldo Matos, o orçamento de défice
zero é o orçamento do imperialista
ditado à colónia para fazê-la eternamente colónia.
É que a União Europeia enfardou-nos de
dívidas e, agora, para pagar essas dívidas
impõe o orçamento zero.
A única conclusão que há a retirar é, pois,
a de que Portugal, para ter um orçamento

que satisfaça os interesses do seu desenvolvimento económico, da soberania e
da independência do País tem de acabar
com o orçamento de défice zero, que foi o
orçamento do Salazar e que conduziu durante 50 anos o nosso povo à miséria e o
nosso País à derrota. E, para matar esse
orçamento é absolutamente indispensável
sair da União Europeia. Parecia que até o
PCP de Jerónimo já tinha compreendido
isto, mas infelizmente voltou atrás e hoje
não quer outra coisa senão o tacho de Estrasburgo.
Importa, contudo, salientar que a saída
do Euro e a criação do escudo, com
a consequente saída da União Europeia não são apenas meios económicos para recuperar a nossa independência, mas também meios políticos
indispensáveis para subtrair o nosso
país à submissão ao bloco imperialista
europeu e a qualquer envolvimento de
Portugal na guerra mundial imperialista
em preparação.
Só saindo da União Europeia, Portugal
poderá adoptar uma política externa autónoma e soberana de acordo com os interesses do povo português, autonomia essa
que perdeu por completo, encontrando-se
hoje totalmente dependente dos interesses geo-estratégicos do imperialismo germânico e de outros imperialismos menores europeus, como são exemplos mais flagrantes, os das posições da UE nos casos
da intromissão na República Bolivariana
da Venezuela, na defesa dos pró-franquis-

tas contra a independência da Catalunha,
na Ucrânia, etc.
E não se diga – como fazem os chantagistas Costa e todos os reaccionários e lacaios
do imperialismo germânico – que ao nosso País não resta outra alternativa de sobrevivência económica que não seja a da
sujeição aos ditames de Bruxelas e Berlim.
Na verdade, com a plena recuperação da
sua independência nacional, a saída de
Portugal da União Europeia abrirá o caminho à realização de acordos bilaterais com
quem quisermos, desde que deles resultem benefícios para o povo português, na
base da reciprocidade e respeito da nossa
soberania e independência nacional.
E uma das muitas alternativas que se colocam ao nosso País é desde logo a participação na organização da Nova Rota da
Seda, com os acordos de parceria estratégica assinados recentemente com a China, acordos esses que, significativamente,
contaram com a resistência e oposição de
alemães e franceses; como são igualmente alternativas as relações de cooperação
com os países da África e América Latina, bem como da própria Europa.
Contra os primeiros ideólogos imperialistas da unidade europeia em nome da paz,
já Lenine escrevera que os chamados estados unidos da Europa ou seriam
impossíveis ou reaccionários.Reaccionária é precisamente a União Europeia
de hoje, constituída sob a égide de um
acordo intercapitalista encabeçado, para
9

vergonha do povo português, por um contrato diplomático conhecido como o Tratado de Lisboa.
Na verdade, a União Europeia, sob a
hegemonia do imperialismo germânico,
para além de reaccionária, representa
a guerra!
É desta União Europeia que Portugal
deve sair. Saída que é hoje mais inevitável do que nunca – ou de motu próprio ou
pelo facto de ela, União Europeia, acabar
por se desfazer, em consequência das sucessivas guerras inter-imperialistas que
os países que a compõem irão travando
uns com os outros.
Mas a saída da União Europeia é também
o caminho que serve à luta contra o imperialismo e ao objectivo da classe operária
de se libertar a si e às restantes classes
da exploração capitalista e de instituir o
modo de produção comunista.
Combate este que os operários e trabalhadores portugueses travarão em unidade
com a classe operária e os trabalhadores
dos países da Europa e de todo o mundo.

O QUE SIGNIFICA VOTAR
NO PCTP/MRPP PARA
O PARLAMENTO EUROPEU
Para quem tenha conseguido a façanha
de se aperceber do que se passa no Parlamento Europeu, terá certamente tirado
a conclusão de que, depois de eleitos, os
10

deputados portugueses constituem um
grupo de tecnocratas, bem pagos e bem
falantes, entre os quais se esbatem de tal
maneira as desigualdades partidárias,
que se diriam eleitos por um só partido
e sem o mínimo vislumbre dos interesses políticos portugueses fundamentais.
Eles, se já não eram, manifestamente
passaram a ser a voz da Europa contra
nós!
É por isso que, na esmagadora maioria
dos casos, os votos dos deputados portugueses em Bruxelas e em Estrasburgo
têm sido votos de traição nacional, propositadamente ocultados dos olhos dos
eleitores populares, sendo o caso mais repugnante o protagonizado pela deputada
europeia do PS Elisa Ferreira, entretanto
recompensada com o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal, como
relatora da legislação da União Bancária,
que levou à aprovação do Parlamento Europeu, onde contou com o voto favorável
dos seus comparsas de partido e dos do
PSD e CDS e a abstenção dos deputados
do BE (!!),
Nunca acalentámos a ilusão de que o
Parlamento Europeu deixasse de
servir apenas de uma mera fachada
democrática a um projecto de colonização dos povos e países europeus pelo imperialismo germânico,
devendo por isso ser palco e tribuna por
parte dos deputados do PCTP/MRPP
para combater esse projecto e a tentativa
de transformar os operários e os povos

europeus em carne para canhão de uma
cada vez mais certa guerra mundial imperialista.
O PCTP/MRPP será ainda firmemente a
voz de uma política internacionalista
de aliança dos proletários e trabalhadores da Europa na sua luta contra as medidas de intensificação da
exploração e opressão por parte do
imperialismo europeu organizado na
União Europeia e por objectivos políticos
revolucionários comuns para a implantação de uma sociedade sem classes.
Em íntima ligação com esta frente de
luta, um deputado comunista do PCTP/
MRPP empunhará sempre a bandeira
dos operários e do povo português pela
saída do euro e pela adopção de uma
moeda própria, bem como pela recusa do
pagamento de uma dívida que é o resultado da imposição do euro e que apenas
serve para escravizar o povo português e
colocá-lo sob o jugo do imperialismo germânico.
No Parlamento Europeu, os deputados
do PCTP/MRPP bater-se-ão também pela
semana das 35 horas de trabalho,
reivindicação que permitirá unir todos os
trabalhadores numa luta que contribuirá
para temperar as forças para novos combates políticos mais avançados.
Como lutarão também por uma política
ambiental anti-imperialista severa,
num combate universal que tem de ter em

conta, a começar pela Europa, que nunca
será o imperialismo alemão nem as mais
recentes propostas (Banco Europeu do
Clima(!) e força sanitária europeia) do
reaccionário renascentista Macron que
algum dia contribuirão para salvar o planeta dos efeitos criminosos do modo de
produção capitalista e das suas políticas
que, ao longo de mais de um século, têm
sido os únicos responsáveis pela destruição do ambiente.
Aliás, em matéria de ambiente, tem ficado patente a hipocrisia do imperialismo
europeu na impunidade relativamente à
fraude da Volkswagen e outras marcas
alemãs sobre as emissões de CO2 dos
seus veículos, ou na passividade quanto
à circulação na Europa de carne adulterada e contaminada, e ao prolongamento
do funcionamento das centrais nucleares
obsoletas na Espanha, França e Alemanha.
Já em Portugal, e neste capítulo, o mesmo imperialismo alemão conta com os
lambe-botas Costa e a presidente da Câmara de Setúbal do PCP na destruição da
biodiversidade do rio Sado e a expulsão
dos golfinhos desse rio, para construir
um embarcadouro privativo do complexo
industrial germânico de Palmela.
Abril 2019		
						
A Candidatura do PCTP/MRPP
ao Parlamento Europeu
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No próximo dia 26 de Maio é indispensável que os trabalhadores e o povo português manifestem o seu repúdio pela política
de traição dos partidos parlamentares, de liquidação da nossa
soberania e independência nacionais e de submissão do nosso
povo e país aos ditames da União Europeia e do Eurogrupo, que
mais não servem do que os interesses hegemónicos do imperialismo alemão e a guerra imperialista em preparação.
E façam do seu voto no PCTP/MRPP uma arma de luta pela saída do euro e da União Europeia, pela democracia, pelo progresso e bem-estar do povo português, mas também pela unidade
internacionalista dos operários europeus no combate comum
do proletariado mundial por uma sociedade sem exploração
nem opressão.

PELA SAÍDA DO EURO E DA UNIÃO EUROPEIA !
POR UMA SOLUÇÃO OPERÁRIA E COMUNISTA !
PELA SOBERANIA NACIONAL !
O IMPERIALISMO EUROPEU É A GUERRA !
VOTA NO 1.º !
VOTA PCTP/MRPP !
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses PCTP/MRPP
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