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Aos Trabalhadores(as),  

Viva o 1º de Maio 

Rejeitar as ilusões reformistas que apoiam o governo PS/Costa e a União 

Europeia da Guerra e das políticas imperialistas! 

 

Como Amigos da ICOR, saudamos os trabalhadores pela data histórica do 1º de Maio, dia 

de luta que une os trabalhadores de todo o mundo contra o regime de exploração e opressão da 

sociedade capitalista rumo a uma nova sociedade dirigida pelos trabalhadores e pelo povo, o 

verdadeiro Socialismo. 

É neste contexto e rumo que saudamos e apoiamos todos os sectores laborais em luta contra o governo 

PS/Costa e o capital, enaltecemos e apontamos como caminho a seguir o exemplo de unidade e 

resistência das lutas laborais recentes, estivadores, enfermeiros e motoristas do transporte de matérias 

perigosas que são a melhor prova de que os trabalhadores rejeitam a colaboração de classe e qualquer 

tipo de paz social com o governo pois jamais abdicam de lutar por uma vida digna, pelo seu futuro e 

pelo futuro dos seus filhos. Fica também comprovado que todas as ilusões e farsas têm prazo de 

validade, apesar do folclore parlamentar que se assistiu nestes 4 anos e o delírio da propaganda 

bombardeada até à exaustão, cada vez que baixava uma milésima do défice e os juros da dívida. 

 Nada mudou na vida real dos trabalhadores e do povo, nem as promessas de descongelar salários e 

carreiras, nem a redução da precariedade foram cumpridas. A máscara do diálogo caiu, o que resta é 

um governo repressivo como se viu nas lutas laborais recentes em que foi para cima dos trabalhadores 

com a requisição civil, com as forças de repressão e todo o tipo de provocações, ameaças, intimidação e 

coacção. O episódio do motorista a entrar no camião a chorar coagido e obrigado pela empresa a trair a 

greve dos seus colegas e a campanha reaccionária protagonizada por todos os quadrantes políticos e 

presidente da República contra a greve dos enfermeiros e dos motoristas. 

Até já querem mudar a lei para aumentar os serviços mínimos de forma a esvaziar 

completamente os efeitos da greve, isto mostra a verdadeira farsa das liberdades e democracias 

do regime que prova o que nós, Marxistas-Leninistas, sempre denunciámos no capitalismo os 

governos apenas legislam as leis que o grande capital lhes ordena. 

Veja-se o caso da Grécia que tem um governo da pseudo extrema-esquerda, do Syriza, a impor as 

medidas da Troika e do FMI e quem não se lembra dos elogios e apoio que FMI, BCE e Banco 

Mundial deram em 2016 á ideia de um governo PS, apoiado pelo PCP e BE. Afinal quem são FMI, 

BCE e Banco Mundial? São os credores mundiais, donos das dívidas colossais dos países, parte deles 

levados à ruína total, à miséria e sofrimentos dos povos através de empréstimos e financiamentos com 

juros altíssimos, num jogo de parcerias para sustentar o estado burguês e tudo o que é governos 

vendidos e corruptos à escala mundial, onde toda a estrutura económica está sob domínio dos grupos 

económicos ligados e afectos a estas instituições financeiras que exploram e saqueiam todos os 

recursos naturais como o petróleo. 

 É ao serviço destes interesses e da sua total protecção que os países europeus participam na NATO-

OTAN e têm exércitos metidos em África, na Síria e outros cantos do Mundo, uma situação de 

Colonialismo e políticas imperialistas, com guerras de agressão pela posse e controlo das riquezas 

naturais de outros países e povos. 
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À semelhança com o imperialismo americano, russo, chinês e outros países emergentes; é também a 

nova Europa aliada e alinhada com os interesses de governos fascistas como Israel, Turquia, Marrocos, 

etc.,em sintonia com o genocídio continuado dos Povos da Palestina, do Curdistão e do Sahara. 

As ideias nazi-fascistas e anti-imigração são difundidas e divulgadas em roda livre enquanto 

criminalizam a Ideologia Marxista-Leninista. Em Espanha e na Alemanha, são perseguidos e 

presos Militantes Revolucionários Internacionalistas que foram defender e proteger o Povo 

Curdo da chacina e destruição dos fascistas do DAESH. Recentemente assistimos ao acordo de 

pescas assinado pela União Europeia com Marrocos onde 90% é área geográfica do Povo Saharaui. 

 É esta União Europeia gerida sob os interesses do grande capital e das políticas imperialistas que 

vai a votos nas eleições Europeias onde tudo não passa de comédia carnavalesca como provam as 

políticas do governo PS/Costa que tudo o que fez com os cortes nos serviços públicos, foi obedecer 

e aplicar as leis do grande capital que visam eliminar tudo o que é público e todos os direitos sociais e 

laborais, para por tudo em mãos privadas. Por isso, as PPPs da Saúde levam 3Mil Milhões/ano(!) e os 

Hospitais Públicos ficam à mingua, tal como a ferrovia que acelera para a privatização e na mesma 

ordem está a facilitação dos despedimentos, o ataque à contratação colectiva e aumento da 

precariedade. Hoje há mais 73.000 precários do que nos anos da Troika e nem sequer se envergonham 

com a situação de escravatura e tráfico Humano dos trabalhadores imigrantes, na apanha da azeitona, 

no Alentejo. 

Também o território está entregue aos interesses das celuloses e agora vem a minaria multinacional do 

lítio, de consequências ambientais devastadoras, com minas a céu aberto para arrasar com a vida e os 

haveres das populações, como em Covas do Barroso, que até é Património Agrícola Mundial, 

considerado pela UNESCO. 

Aos trabalhadores(as), ao Povo e aos Povos da Europa, só há um caminho: A resistência maciça e 

activa com lutas laborais em unidade e coordenadas pelos trabalhadores a nível Europeu tal 

como, a mobilização geral para salvar o Planeta e o Meio Ambiente da economia de lucro!            

A Rebelião contra a União Europeia é justificada! 

 

Viva o 1º de Maio! 

Por um Partido Marxista-Leninista Proletário em Portugal! 

Viva a unidade e solidariedade de todos os sectores laborais! 

Por Sindicatos combativos! Contra a colaboração de classe! 

Viva o Internacionalismo Proletário! Avante com a ICOR! 

Proletários de Todos os Países, Uni-vos! 
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