Manifesto dos Candidatos

do Partido Socialista
ao Povo do Distrito de Coimbra
No pr6ximo dia 25 de Abril, pnmerro aniversario da arrancada para a
Portuguesa, vao realizar-se

eJei~oes

para a Assembleia Constituinte.

livres em Portugal depois de 48 anos de feroz ditadura.

lista as elei9oes nao sao urn fim em si.

demo~mcia,

Sao as primeiras

elei~oes

0 Partido Socialista vai a presentar-se

ao sufragio universal por ter a certeza de que a sua obrigac;:ao
todas as formas de luta pela liberdade, pela

Revolu~ao

e estar

pelo socialismo.

sempre na frente,

~m

Para o Partido Socia-

As elei<;oes sao apenas mais um passo a caminho de

urn socialismo em liberdade, porque s6 com as liberdades, e entre elas as de eleger os seus representantes legitimos, pode o Povo Portugues escolher o Socialismo para o seu futuro viver. E eise
futuro sera de paz, felicidade, bem-estar e liberdade, que o mesmo
Mas
titui~o

ea

0

que vao fazer OS deputados que forem eleitos?

lei que esta na ba'>e de toda a vida dum Pais:

e dizer . Socialismc.
Uma Constitui9aO.

e como

A Cons-

que a raiz de uma arvore.

Quando uma arvore tern·· raizes fracas nao pode ser uma arvore sa, nao pode dar bons frutos.
Assim uma Constituic;:1io que n§o corresponda as necessidades do Povo Portugues, as suas legitimas aspirac;:oes, sera urn mau principio.
contra o pr6prio Povo.

E preciso

E preciso que a arma do Povo que

e o voto se nao

vire

que na Constitui~ao da II Republica se enunciem os meios de

aprofundar colectivamente as conquistas ja realizadas pelo Povo em alian9a com o MFA, que
conduzam

a constru9ao

de uma sociedade sem classes, onde os Homens possam ser verdadeira-

mente ·livres: livres da opressao econ6mica, livres da opressao politica.

S6 assim, Jivres e inde-

pendentes, os Portugueses serao urn verdadeiro grande Povo.
Que interessa, entao, que fique escrito n:J Constituic;:ao? A independencia de Portugal
dos blocos internacionais, os direitos fundamentais de liberdade, defesa dos trabalhadores, estabelecimento de urn Governo tavel e-possa por -eobr.o aos desmandos an.arco-populistas e lan~r
as bases para 0 desenvolvimento econ6mico que sirva OS interesses dos trabalhadores, mas Governo
que o .Povo possa controJar. Interessa que fique escrito que os tribunais sao instrumentos de
defesa popular, que os trabalhadores se podem organizar na cria9ao de novas formas de luta
contra a sobrevivencia do sistema capitalista, ou seja, contra a lei do lucro e o imperio da ganancia.
Partir do conhecimento das realidades locais e regio::1ais, com a cria~ao de assembleias
populares a todos os niveis ( a come9ar pelas freguesias ), nao copiar modelos estranhos, recusar
a demagogia e o anarco-populismo, enjeitar qualquer forma de opressao:

eo

que os candidatos

do Partido Socialista prometem solenemente defender.

AO POVO DO DISTRITO DE COIMBRA:
Se consideras _
i ndispensavel construir o Socialismo. se
consideras indispensavel que o poder seja do Povo.
que seja possivel a criacao de uma sociedade sem
classes no respeito pela liberdade e diversidade
do nosso querer. entao vamos

Construir um Pals livre
ota na Democracia
ota na Llberdade

ota no Soclallsmo

OTA NO PARTIDO SOCIALISTA
Henrique de Barros, Manuel Alegre, A. Carlos Campos, Antonio Arnaul,
Vitor Bras, Manuel da Costa, J. Romero Magalhaes, Julio Correia,
Antonio Portugal, Horacio Antunes, Henrique Fernandes e Teresa Freitas
Tip. Ralnha lclnta - Colmbra, 4·75 -

~00.000

ex.

