
MANIFESTO ELEITORAL 

 

A alternativa a  fome e a  mise ria existe: 
um governo democra tico e patrio tico! 

 

ESTAS ELEIÇÕES SÃO UMA FRAUDE! 

 

Neste momento, e a pretexto das eleições, toda a Direita se une para procurar 

convencer o Povo Português de que lhe não restaria outra hipótese que não fosse a de 

aceitar a canga em cima do pescoço, voltar a votar no PS ou no PSD e assim permitir 

que estes levem a cabo a política de fome, miséria e desemprego que, agora de braço 

dado e a mando directo do FMI e da União Europeia, nos pretendem continuar a 

aplicar, e que todos nós já conhecemos perfeitamente: despedimentos e desemprego, 

cortes nos salários e nas pensões, confisco dos subsídios de férias e de Natal, 

diminuição dos magros subsídios, a começar pelo de desemprego, aumento dos 

impostos, agravamento do custo de vida e privatizações de tudo o que seja rentável 

para o grande capital. 

 

Estas eleições são assim e desde já uma gigantesca fraude, porquanto tudo está a ser 

preparado (desde a vinda do FMI precisamente nesta altura até às entrevistas e 

debates só com os partidos políticos do poder) para que os vencedores de tais eleições 

sejam aqueles partidos (PS e PSD) que precisamente conduziram o País à ruína em 

que actualmente se encontra e que agora chamaram para cá o mesmo FMI! 

 

Ora, esta manobra chantagista e fraudulenta não pode passar em claro e os 

trabalhadores portugueses não podem permitir que os partidos que atraiçoaram o País 

decidam agora das eleições e se alcandorem de novo ao Poder, depois de terem 

enganado sucessivamente os eleitores, prometendo-lhes uma coisa para lhes sacar os 

votos e passando a fazer rigorosamente o contrário logo que se apanharam no 

Governo. 

 

Na verdade, estas eleições são convocadas para resolver os problemas do défice e da 

dívida. Porém, e como se vê, tais problemas já têm afinal uma “solução” 

antecipadamente imposta pela “Troika” e esta manobra usurpa ao Povo Português a 

sua soberania. 

 



 

O VOTO NO PS E NO PSD É UM VOTO DE TRAIÇÃO! 

 

Quem atraiçoou o Povo Português e o País, quem conduziu uma política sistemática de 

liquidação da nossa capacidade produtiva, e transformou Portugal, que tem hoje de 

importar mais de 80% daquilo que consome, numa sub-colónia do imperialismo 

germânico, quem, sempre prometendo riqueza e progresso, utilizou os fundos 

europeus para arrancar vinhas e árvores, abandonar campos, abater a frota pesqueira, 

fechar fábricas e minas, quem criou toda a sorte de habilidades e trafulhices jurídico-

financeiras como as “parcerias público–privadas” ou as empresas municipais e quem 

quer agora pôr os que vivem do seu trabalho e sobretudo as gerações futuras a pagar 

as consequências dessa politica criminosa não pode merecer um só voto que seja 

dos trabalhadores conscientes! 

 

Votar no PS ou no PSD (acolitados pelo CDS) é aceitar que devemos pagar a dívida 

que os banqueiros e políticos corruptos contraíram, é concordar com o cortes salariais, 

com a contratação precária e com os despedimentos arbitrários, é ceder ao medo e à 

chantagem e é aceitar a política que aqueles que tudo têm e nada fazem e se foram 

enchendo à tripa - forra nos querem afinal impor. 

 

 

LUTAR CONTRA A TRAIÇÃO E A FOME PASSA POR VOTAR PCTP/MRPP! 

 

O Povo Português deve sublevar-se e deve dizer a tudo isto muito claramente “NÃO, 

não vou por aí!”. Deve denunciar e desmascarar os partidos que lhe mentiram e o 

atraiçoaram, deve erguer-se e lutar contra as medidas anti-populares que eles 

defendem, a começar pelos cortes nos salários. Deve recusar-se a pagar uma dívida 

que não é dele, pois que não foi ele que a contraiu nem foi contraída em seu benefício, 

mas que está a hipotecar o futuro não apenas dos nossos filhos, mas também já dos 

nossos netos! 

 

Deve dizer claramente que não queremos e não precisamos do FMI e dos burocratas e 

banqueiros da União Europeia, que não trazem ajuda alguma a Portugal e que devem 

ser de imediato mandados embora. 

 

Os deputados do PCTP/MRPP travarão, com firmeza e sem desfalecimentos, esta 

batalha de vida ou de morte pelo futuro do País, e ocuparão nela a primeira linha de 

combate. 

 



O seu programa de luta – para o qual conclamam o apoio de todos os trabalhadores e 

demais elementos do Povo conscientes – assenta nos seguintes pontos essenciais: 

 

1 – “FMI E TROIKA FORA DE PORTUGAL!” – Não são cá precisos e vieram agora a 

Portugal apenas para garantir que serão os Partidos da traição os que ganharão estas 

eleições. 

 

2 – “QUEM CRIOU A DÍVIDA?” - Realização de uma auditoria independente para 

determinar quanto, a quem e porquê se deve (auditoria que nem o PS e o PSD nem a 

“Troika” querem que se faça porque bem sabem que, uma vez conhecidos os 

respectivos resultados, nenhum cidadão aceitaria dar nem mais um cêntimo que fosse 

do seu magro salário). 

 

3 – “NÃO PAGAMOS!” - Recusa do pagamento da dívida dos Bancos e do 

Estado (só a “intervenção” no BPP e no BPN representou 2000 milhões de euros!!) que 

nos asfixia por completo. 

 

4 – “NÃO AOS CORTES SALARIAIS, AOS DESPEDIMENTOS E ÀS 

PRIVATIZAÇÕES!” – Os trabalhadores portugueses devem, e em solidariedade com 

os restantes trabalhadores europeus, em particular os gregos e os irlandeses, opor-se 

resolutamente a que, para manter e financiar os lucros fabulosos da Banca nacional e 

estrangeira, os seus salários (que já são dos mais baixos de toda a União Europeia) 

sejam ainda assim objecto de qualquer espécie de cortes ou sejam feitos 

despedimentos. Nem mais uma só privatização! 

 

5 – “POR UM GOVERNO DEMOCRÁTICO E PATRIÓTICO!” – Reunião de todas as 

forças democráticas e patrióticas – levando para esse efeito a cabo todos os debates e 

discussões que forem necessários – com vista à criação de um governo democrático e 

patriótico, com uma política totalmente diferente da do FMI e dos dois Partidos da 

Direita (PS e PSD), acolitados pelo CDS, e com um programa assente essencialmente 

num plano de desenvolvimento da economia nacional baseado em criteriosos 

investimentos produtivos nas áreas da Agricultura, das Pescas, da Indústria e da 

Tecnologia e num plano de combate ao desemprego. Na verdade, sem economia 

nunca deixaremos de ser os escravos da Europa! 

 

 

 

 

 

 



ELEGER DEPUTADOS DO PCTP/MRPP FACILITA ESTA UNIDADE 

E DÁ VOZ A QUEM NÃO TEM VOZ! 

 

É, pois, absolutamente imperioso que o PS e o PSD não tenham a maioria nas 

próximas eleições. E para isso é precisa uma política de unidade da esquerda. 

 

Ora, a eleição de deputados do PCTP/MRPP não apenas sustenta e facilita essa politica 

de unidade democrática e patriótica como constitui também uma garantia de que, 

qualquer que seja o governo eventualmente imposto pelo FMI, ele terá sempre contra 

uma voz firme, incorruptível, em suma, uma voz dos que não têm voz. 

 

Os deputados do PCTP/MRPP são deputados contra o FMI e contra a “Troika”, contra o 

pagamento da dívida, contra os cortes salariais e contra os despedimentos, por um 

governo democrático que una todas as pessoas que querem defender o Povo e salvar 

o País. 

 

Por isso, caros concidadãos, no próximo dia 5 de Junho votem contra as políticas do 

FMI e os partidos da traição, votem contra os cortes salariais e os despedimentos, e 

contra o pagamento da dívida, votem por um governo democrático e patriótico ao 

serviço do Povo, defendam o futuro dos vossos filhos e dos vossos netos, votem 

PCTP/MRPP! 

 

FMI E TROIKA FORA DE PORTUGAL! 

 

NÃO PAGAMOS A DÍVIDA, QUE NÃO É NOSSA! 

 

CONTRA OS CORTES SALARIAIS E OS DESPEDIMENTOS! 

CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES! 

 

POR UM GOVERNO DEMOCRÁTICO E PATRIÓTICO, 

COM UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

NACIONAL! 

 

 

 

Lisboa, 20 de Abril de 2011  

 


