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Esta é uma publicação da Rede Anticapitalista,
em que se juntam militantes do Bloco de Esquerda
empenhadxs nas lutas sociais e no ativismo de base.

ÍNdiCe

editorial

sErMOs clArXs
É MEiO cAMiNHO
ANDADO

E

sta revista é escrita e
discutida por militantes
do Bloco de Esquerda
que têm uma preocupação, aqui reafirmada
em todos os números e
de novo no sexto número desta série: estimular,
constituir, conhecer e divulgar todas as experiências de trabalho de base e de ativismo em
lutas sociais. Queremos ajudar a que o Bloco
as respeite e estimule. Queremos reﬂetir sobre
as formas de diálogo, de unidade e de mobilização que permitam constituir movimentos
novos ou reforçar movimentos existentes. Não
nos ocupamos de disputas eleitorais internas,
de lugares em futuras listas parlamentares, de
mailing lists com interpretações de reuniões
e de significados cabalísticos. As listas para a
Convenção do Bloco não são discutidas aqui,
apoiamos o mandato da Catarina Martins, reconhecemo-nos plenamente nele, não precisamos de acrescentar mais nada. O que aqui
nos interessa é o trabalho e o ativismo.
Além disso, sentimo-nos confortáveis com a
intervenção institucional e na formação de
opinião pública que resulta do debate da Mariana Mortágua com o ministro das finanças,
da Marisa Matias sobre as eleições europeias,
do João Semedo ou do Moisés Ferreira sobre
a defesa do Serviço Nacional de Saúde, do Zé
Soeiro sobre xs precárixs, da Sandra Cunha
sobre paridade ou do Jorge Costa sobre as
rendas da energia, de textos do Mamadou
Ba contra historiadorxs racistas ou da Joana
Mortágua sobre o golpe brasileiro, para só dar
alguns exemplos. Entusiasma-nos a apresen-

tação pela Catarina Martins de uma frente europeia com o Podemos e a França Insubmissa.
A voz de um partido faz-se com ideias e com
posições fortes. Tudo isso é trabalho institucional e de mobilização eleitoral, sem a qual
não há disputa política de massas. Não é o
que falta ao Bloco, é nisso que aprendeu muito ao longo do tempo e acumulou força.
Mesmo discutindo esses temas e essas ideias
– nesta edição voltamos ao Maio de 68 ou a
um livro sobre alterações climáticas –, o que
tem sido e será o essencial desta revista é o
ativismo. Porque isso, sim, é o que falta ou que
tem de ser reforçado no nosso movimento.
Sem ativismo, o institucionalismo torna-se a
única forma de representação política. Sem
movimento estudantil e organização feminista, não há luta e aprendizagem de jovens.
Sem trabalho de base, não se criam novas
forças militantes. Sem sindicatos ativistas e
democratizados, não há forma de conseguir
transformar a relação de forças na produção.
Por isso, esta revista estimula militância, regista experiências, ouve contributos, e fá-lo sem
qualquer sectarismo: todo o ativismo nos interessa, convidamos quem se mexe a contar da
sua luta e da sua ideia, queremos que todos os
e todas as militantes se sintam em casa nesse
esforço e neste espaço.
Assim, esta edição reﬂete sobre a organização
dos precários e precárias do Estado, sobre lutas e coletivos estudantis, sobre a disputa na
cultura e apresenta agendas de atividades
que vão marcar o mês em que se chega aos 50
anos do Maio de 68.
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PrEcÁriXs DO EstADO:
JuNtAr FOrÇAs NO 1.º DE MAiO
MarCo MarQues

A

Plataforma dxs Precárixs do Estado começou a dar os primeiros
passos no final de 2016, juntando vários grupos de trabalhadorxs precárixs em funções públicas, com o apoio da Associação
de Combate à Precariedade - Precários Inﬂexíveis.
Nesse momento, começava ainda a desenhar-se
o processo de regularização destxs trabalhadorxs,
através de uma norma inscrita no Orçamento de
2017, e sabíamos que só com a mobilização de todxs é que ninguém ficaria esquecidx. Hoje, depois
de quase um ano e meio de mobilização, esta Plataforma consegue reunir uma rede de contatos que
conta com várias organizações de trabalhadorxs
precárixs do Estado, de vários setores, que têm intervindo diretamente na disputa sobre o processo
de integração, num conﬂito social aberto de confrontação com o Governo e também com as autarquias.
Prova disso foram as mobilizações no Porto e em
Lisboa no passado dia 7 de abril. Nesse dia, em
ambas as cidades, centenas de trabalhadores e
trabalhadoras saíram à rua e apresentaram seis
exigências claras ao Governo, que ainda aguardam
uma resposta:

1. atrasos do progra Ma :

corrigir o atraso, apresentar um calendário para
cumprir e atuar para minorar as consequências negativas para quem espera a regularização;

2. Falta de tra N spa rÊN Cia:

garantir a publicação atualizada de todos os dados
relativos à aplicação do programa e garantir o direito
pleno de acesso aos processos dxs trabalhadorxs;

3. Falta de proteção:

garantir a aplicação do regime de proteção, impedindo mais despedimentos e fazendo regressar imediatamente ao trabalho todas as pessoas que foram
indevidamente despedidas;

4. boi Cotes:

o Governo tem o dever e o poder de parar os boicotes, impondo o cumprimento da lei nas comissões de
avaliação, onde tem os votos e a maioria necessária;

5. eXCl u são de v ÍN Culos e
s etores:

necessidade de garantias firmes de que serão regularizadas todas as situações, independentemente do
tipo de vínculo, das funções ou do serviço em causa;
6. Fraca aplicação nas autarquias: comunicar às
autarquias o seu dever de aplicar o Programa e di-
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vulgar os dados desagregados sobre cada município e freguesia, permitindo o escrutínio das opções
tomadas. Além destas exigências conjuntas, as mobilizações contaram com intervenções setoriais de
mais de uma dezena de organizações que estiveram
presentes com materiais próprios. É de notar a falta
de trabalhadorxs das autarquias nestas mobilizações. Apesar disso, xs Precárixs do Estado questionaram todos os executivos municipais do país sobre
a implementação do processo de regularização dxs
precárixs das autarquias e têm vindo a publicar as
respostas no site da Plataforma, assim como denúncias de trabalhadorxs dessas autarquias. Esta é uma
das maiores falhas no processo de regularização dxs
precárixs que exige um reforço da pressão sobre o
Governo e as autarquias.
Depois destas mobilizações, e registando a falta de
resposta por parte do Governo, a Plataforma dxs
Precárixs do Estado voltará à rua no próximo dia 1
de maio, em Lisboa e no Porto, juntando-se à mobilização de todos os precários e precárias contra
a precariedade no Estado, no privado e em todo o
lado. Neste processo de regularização dxs precárixs
do Estado, ninguém pode ficar para trás e cabe à
Plataforma dxs Precárixs do Estado, e a todos os grupos que nela participam, exigir o fim dos boicotes e
bloqueios por parte do Governo. Nem boicotes, nem
bloqueios, ninguém fica para trás!

a luta do CoNservatÓrio
e da esCola de daNça
MaFalda esCada

ativisMo

A lutA EstuDANtil
EM BElAs ArtEs

sancha castro

N

Não é nova a falta de condições
dxs estudantes na Faculdade de
Belas Artes da Universidade do
Porto (FBAUP), mas vemos agora
mais uma razão para termos organizado o corpo estudantil do dia 3 de abril em frente
à reitoria nos moldes de manifestação-performance: as inundações do pavilhão de escultura, devido
às chuvas do dia 14 de março, deixaram as salas
de ateliê de pintura dos 2.º e 3.º anos inundadas.
A direção e a reitoria argumentam que o problema
aconteceu devido a um episódio “extraordinário”,
mas o que xs estudantes observam é que as condições em que estudam e trabalham são precárias
e que os problemas não surgem sistematicamente
por acontecimentos “extraordinários”. A nossa luta
é diária.

Ca os N a FaC uldad e

O caos das condições da FBAUP não é pontual, não
é só o pavilhão onde ocorreram as inundações que
necessita de intervenção urgente, mas toda a estrutura da faculdade. A falta de espaço e de condições
é transversal a uma grande maioria de áreas científicas da escola: há salas improvisadas em corredores, nem sempre xs estudantes cabem nas salas,
o que faz com que haja aulas que acontecem…

fora das salas de aula! Não há pessoal técnico suficiente, o que faz com que nem sempre tenhamos
acesso às salas ou às máquinas de trabalho. Não
há aquecimento na maior parte da escola, não há
sistemas de extração de ar e ventilação para pós, fumos ou substâncias tóxicas nas oficinas que assim
o exigem ou sistemas de emergência para o caso
de intoxicação. As aulas de pedra são lecionadas
na rua, estando assim dependentes das condições
atmosféricas. Não há acessos para pessoas com
mobilidade reduzida. De forma a sistematizar estes
problemas mais imediatos e reivindicar a sua solução, a Associação de Estudantes da FBAUP lançou
este mês um Manifesto, que poderão ler na página
de facebook @belas.artes.ae.
Por outro lado, os custos do ensino artístico são
incomportáveis para a maior parte dxs estudantes.
No caso concreto das artes plásticas e design, esta
realidade sente-se de forma mais pesada, porque
a faculdade não garante nenhum material aos/às
alunxs, sendo que estxs normalmente gastam valores semelhantes aos das propinas só em material.
Há também vários alunxs que durante o curso escolhem ramos ou unidades curriculares consoante
o custo financeiro que estas implicam ao nível de
materiais específicos. A estes obstáculos associamos o peso das propinas e os custos de habitação
na cidade do Porto, cada vez mais incomportáveis.

aNtiCapitalista

4

Problemas e mobilizações
semelhantes ocorreram
também na Escola de Música
do conservatório Nacional
(2015) e na Escola superior
de Dança (Janeiro 2018) em
lisboa. Ambas com graves
problemas materiais que
punham em causa a segurança
dxs estudantes e trabalhadorxs
e que, perante a pressão
exercida pelxs mesmxs, se
encontram agora vazias, tendo
as aulas sido deslocadas para
outras escolas, aguardando
intervenção, no caso do
conservatório, e a construção
de um edifício novo, no caso da
Escola de Dança.

E assim facilmente se percebe a preocupante taxa
de abandono dos estudos nestas áreas específicas.

CoN ta s erradas

Num momento em que a denúncia das condições
de aprendizagem e trabalho dxs alunxs da FBAUP
ganha cada vez mais força, o reitor Sebastião Feyo
classifica como «excessivas quaisquer referências
a uma degradação generalizada das condições da
FBAUP» e insiste em afirmar que não há verbas para
a requalificação necessária, argumento que não
aceitamos, pois sabemos que só no ano de 2016
a Universidade do Porto teve um superávite de 10
milhões de euros. Continuamos a não ver reconhecido o valor cultural e educacional no que fazemos.
O ensino artístico continua a não ser reconhecido
como tão importante como o de qualquer outra
área de conhecimento.
Xs estudantes da FBAUP consideram que é uma
prioridade não serem penalizadxs na educação
por motivos financeiras, que é preciso repensar
modelos e métodos de ensino que se revelam desadequados à prática artística contemporânea, que
é necessário pressionar as estruturas responsáveis
para que desbloqueiem financiamento para suprir
as necessidades urgentes e que é preciso responsabilizar as entidades responsáveis pela forma danosa e perigosa a que estudamos hoje.

ativismo

A cultura
saiu à rua
luísa Moreira

O

O mês de março marcou um
avanço nas formas de luta
contra o estrangulamento das
artes cénicas em Portugal. Nunca tínhamos assistido a um
movimento de protesto tão amplo por parte dxs
agentes culturais dos diferentes pontos do país.
Atores, atrizes, técnicxs, produtorxs e as diferentes
organizações representativas do setor juntaram-se
para, em uníssono, dizerem: “Basta de 0,2% para
a cultura, basta de precariedade, basta de atrasos, burocracia e incongruências nos concursos,
basta de a Constituição portuguesa não ser respeitada!”.
Só a palavra de António Costa veio refrear os ânimos, pelo menos enquanto o Concurso de Apoio
às Artes prossegue. Mas durante um mês inteiro,
de forma crescente, foram-se afirmando as vozes
do descontentamento, a ponto de o chefe do governo se ver obrigado a chamar a si o dossiê.

Cu lt u r a paralis ada

Perante um Ministério da Cultura inoperante e um
Secretário de Estado aturdido de críticas severas
às instruções normativas dos concursos - e seus
pareceres de júri - em fase de decisões preliminares, a comunicação social foi informando sobre os
protestos. Artigos de opinião, reuniões e assembleias, petições públicas, galas de atribuição de
prémios (SPA, Sophia) onde os atores e as atrizes
ecoaram a mensagem do descontentamento, levaram ainda ao posicionamento público de au-

tarcas, à realização de protestos no Dia Mundial do
Teatro e, finalmente, à organização de uma grande
manifestação nacional.
A revisão dos concursos ficou a partir daí assegurada
por António Costa numa audiência com representantes do setor, com a promessa de aumento a médio
-longo prazo do Orçamento do Estado para a cultura.
Estaremos cá para acompanhar e verificar se os compromissos agora assumidos vão realmente ter continuidade e força de lei. De qualquer modo, foi dado ao
governo o sinal de que não mais pode menosprezar
este importante setor da vida cultural portuguesa,
pois xs intervenientes estão dispostxs a fazer caminho
para garantir a sobrevivência do teatro, da dança, da
música e das artes do circo na esfera pública.

Corrigir os erros

Ficou também claro que, na mudança dos regulamentos, os concursos de apoio à criação e à difusão devem ser, de agora em diante, separados.
Ou seja, deve existir o financiamento às companhias e estruturas de criação e o financiamento a
festivais e teatros em linhas diferentes. O primeiro
tem de atender aos repertórios, elencos e equipas
que asseguram a criação e circulação das obras;
os segundos necessitam de uma articulação para
a criação de linhas de financiamento pelas autarquias e o Estado central. A rede de cineteatros nacional deve tendencialmente possuir um estatuto
idêntico à rede nacional de museus, assegurando
assim o benefício e o usufruto das populações,
seu destino final. O Bloco de Esquerda trabalha
atualmente um projeto lei nesse sentido.
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Mobilização

Foi a primeira vez que o setor das artes do espetáculo se uniu, pelo que importa também assinalar
este facto. Ele implicou, sem dúvida, alguma modificação das posições de força e tal nunca tinha
acontecido num assunto relativo à cultura a nível
nacional. Este é um sinal de maturidade das artes
do palco que tardava a ser dado e que é absolutamente necessário.
Marcado ao longo dos anos pela variação frequente de papeis e posições na esfera do trabalho, foi
durante muito tempo difícil agregar xs múltiplos
participantes nesta atividade profissional. Existem
associações representativas do setor - a Plateia e
a Rede são as mais antigas - que reúnem profissionais e estruturas. Nos últimos anos assistimos
à fusão do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo (STE) com o Cena, aumentando assim a
capacidade sindical na defesa de direitos laborais.
Mais recentemente, surgiu a Perfomart, que junta
salas de espetáculo, companhias e festivais. Tem
sido difícil desenvolver cadernos reivindicativos
comuns, dado que existem assuntos específicos
que importam a todas elas, assim como questões
que as dividem. Reunir consensos em torno de
objetivos mínimos foi o esforço que desta vez foi
feito. Começou com xs trabalhadores, pela sua iniciativa autónoma, fortemente motivados pela defesa do “1% para a Cultura”, protagonizado pelas
entidades coletivas e também pelo movimento de
contestação aos concursos e, assim, Costa viu-se
obrigado a reforçar o orçamento.

dossiÊ

MAiO DE tODAs As lutAs
TeXTos CoMPleTos eM WWW.reDeaNTiCaPiTalisTa.NeT

Q

uarenta anos depois do Maio de 68, portanto há dez anos, DaREGRESSO AO
niel Bensaïd, à época da revolta dirigente da JCR (Jeunesse
MAIO DE 68:
Communiste Révolutionnaire), criada por militantes expulsos
ENTREVISTA DE
da UEC (Union des Étudiants Communistes), fundador do MoFRANCIS SITEL vimento 22 de Março durante a ocupação da universidade de Nanterre
TraDuÇÃo
De luís leiria

e logo depois fundador da LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire), foi
entrevistado sobre os seus escritos e sobre os dias dos tumultos e da
esperança revolucionária. A entrevista conta em detalhe as dificuldades
de uma pequena organização, com muita inﬂuência estudantil e pouca
presença operária, num contexto de grande viragem política, e reﬂete
também sobre os problemas estratégicos da relação entre partidos, de
políticas unitárias, de respostas governamentais e de mobilização popular. Reproduzimos aqui parte dessa entrevista, de que podes ler a sua
continuação na página de internet da Rede Anticapitalista.

Cri ti Qu e CoMMuN iste:

Para começar esta entrevista, gostaria que falasses sobre o livro que escreveste com Henri Weber
na própria altura dos acontecimentos, Maio de 68, um ensaio geral, livro que evidentemente tem
marcas de idade, mas que merece voltar a ser lido neste quadragésimo aniversário...

daNiel beN saÏd:

aTeliÊ PoPular.
PareDe CoM CarTaZes e ProJeTos

Esse livro foi escrito no decorrer do verão de 1968, sem qualquer distanciamento em relação aos
acontecimentos. Pelo que recordo – em relação ao conteúdo do livro, mas provavelmente é um
sentimento reconstruído –, a preocupação era pôr ênfase nas possibilidades abertas. Isto na forma
de “o que teria sido possível se...”: se tivéssemos tido um partido diferente, se tivéssemos tido outra
implantação no movimento operário… quer dizer, imaginando um PC que não seria o PC, uma CGT
diferente da CGT… Portanto, uma forma de pedagogia.
Mas, ao mesmo tempo, quando reﬂetimos sobre o nosso projeto político, temos mais consciência
da realidade política. Surgiram imediatamente dois problemas. Em primeiro lugar, a consciência
dos limites da nossa organização – à exceção do PSU [partido à esquerda do PS, que depois desapareceu, então liderado por Rocard], era uma característica de todas as organizações surgidas da
crise da UEC [organização estudantil do PCF] – cuja composição era estudantil em 90% ou mais.
Daí o imperativo de iniciar uma transformação sociológica, e para isso não ceder às esperanças de
uma retomada do movimento, que podia manifestar-se no decurso do verão e no outono, mas, pelo
contrário, estar atentos aos efeitos de decomposição causados pelo reﬂuxo tais como se manifestavam, não ficando prisioneiros deles. Era claro no movimento estudantil: para preparar o congresso
da UNEF de dezembro de 1968, reuniu-se um encontro intermediário em julho, em Grenoble. Já se
sentiam os efeitos nocivos da frustração.
Por isso, era preciso travar uma batalha na contracorrente da vaga espontaneísta. Daí a insistência
prioritária na ideia do partido. Paralelamente, no seio do PCI [secção francesa da IV Internacional],
existia a ideia de que um acontecimento como aquele punha na ordem do dia novas possibilidades.
Foi a dupla proposta, durante o verão, de adesão à IV Internacional, portanto a fusão entre o PCI e
a JCR [organização revolucionária juvenil criada por ex-militantes da UEC], e da fusão com a Lutte
Ouvrière [organização trotsquista]. Eu não era militante do PCI e descobri estas perspetivas através
de discussões com Henri Weber e Charles Michaloux, mas tudo isto estava como pano de fundo do
livro e da sua ideia central: “É preciso um partido revolucionário”. [continua online]
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Fotograma
do ﬁlme Que horas
ela volta?, de Anna
Muylaert.
ativisMo

GrEVE DE MulHErEs
E lutA PElA HABitAÇÃO
Maria MaNuel rola

e M p ort ug al, a e s Querda
progressista estÁ
eMpeNHada Na Mobi l i zação
par a a g r e ve de Mul Heres
No p rÓXiMo 8 de Março.
v e J a Mos a Que stão do
d i r e i to À H ab itação e de
Co Mo e l a C ab e No graNde
gu a r d a - C H uva da greve.
Em Portugal, tal como em vários países europeus,
a luta pela habitação digna ou pelo direito ao lugar
tem atravessado gerações, em confronto com a especulação imobiliária que assola as cidades europeias. Os fundos imobiliários privatizaram, com a
conivência do Estado, os nossos direitos fundamentais. «Paz, Pão, Habitação, Saúde, Educação», faz
parte da letra de uma música de Sérgio Godinho que
evoca o programa mínimo da decência democrática. Todas estas áreas de intervenção são espaços
potenciais de interseção do diálogo ecofeminista e
enquadram-se na disputa política da Greve.

a s Mu l H e re s
tra b a l H ador as
Na va N guar da

Já na Revolução de Outubro, a organização das mulheres levou a avanços relevantes na própria revolução, na politização e na exigência de solidariedade
e de transformações. Foi a forma como as mulheres
russas viveram durante séculos, combinando o tra-

balho nos campos e fábricas com o adicional trabalho do cuidar - de crianças, da casa e dxs mais velhxs
- que suscitou a sua mobilização precursora.
Em Portugal, no Processo Revolucionário em Curso
(PREC), foram principalmente as mulheres quem se
organizou em associações pelo direito à habitação
digna. Também hoje, associações de moradoras de
bairros têm estado mobilizadas pelo direito à habitação. Mas a organização em torno do trabalho dos
cuidados vai para além da reivindicação pela habitação digna. No trabalho doméstico predominam
mulheres, muitas delas imigrantes, que deixam as
suas casas todos os dias para irem trabalhar nas
casas de outras pessoas. Trabalham 44 horas por
semana, feriados incluídos, podem ser despedidas
sem razão aparente, por doença ou gravidez, sem
direito a compensações. Por lei, a ACT (Autoridade
para as Condições no Trabalho) não fiscaliza uma
atividade realizada em “casa de senhora”. Mas há
experiências de organização destas trabalhadoras
na luta por respostas: assisti a uma peça de Teatro
do Oprimido do coletivo “Território Doméstico”,
trabalhadoras domésticas imigrantes no Estado
Espanhol que se organizam desde 2006. A injustiça legalizada é a mesma, assim como a invisibilização de que são vítimas. A diferença encontra-se
no seu grau de organização, assim como nas redes
internacionais que já teceram. Em Portugal existem
cerca de 800 mil cuidadoras informais que representam para a economia cerca de 4 mil milhões de
euros cada ano, é trabalho e representa valor, mas
não é reconhecido.
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as MulHeres deCideM por si

Estas são lutas que têm sido travadas fora dos sindicatos. Talvez isso explique por que razão algumas
direções sindicais têm afirmado que não há razões
para uma Greve de Mulheres, pois quem não reconhece o problema tem dificuldade em denunciá-lo.
É a possibilidade de mobilização destas outras sujeitas políticas, organizadas e politizadas a partir das
suas experiências do dia a dia, que devemos discutir. A exploração e a dominação vividas na primeira
pessoa permitem uma identificação das regras que
todos os dias as menorizam, assim como permitem
identificar um Estado conivente e uma Europa predadora. Como se isso não bastasse, estas mulheres
ainda lidam constantemente com a falta de solidariedade, seja ela a de homens, de estruturas sindicais ou de espaços de organização tradicionais. Por
isso estas pessoas procuram e inventam outras formas de organização e outras redes de solidariedade.
Mas ainda há muitos medos a vencer, o tempo não
sobeja a quem tem vidas tão carregadas, nem os espaços de sociabilização abundam. Há ainda muitas
dificuldades em aceder à informação, o que resulta,
muitas vezes, em tentativas de instrumentalização
política das suas preocupações e lutas.
E é a isto que temos de responder. Como ultrapassar
estas barreiras? Que outras experiências conhecemos em que nos possamos inspirar para responder
a esta necessidade de organização? Como ajudar
na mobilização destas trabalhadoras em defesa dos
seus direitos neste trabalho tão escondido? Como
retirar o cunho patriarcal aos sindicatos?

aCoNteCeu

leituras

o futuro das lutas democráticas: em defesa da democracia brasileira

No Manual de Combate
às Alterações Climáticas, João Camargo,
investigador e ativista,
apresenta uma ampla
investigação sobre as
alterações climáticas a
que temos assistido. O
cenário apresentado é
catastróﬁco: o mundo
está mais quente, mais
extremo e mais inseguro.
As alterações da composição da atmosfera e
o aquecimento global
do planeta destacam-se pelo potencial catastróﬁco, alterando os climas em que a nossa espécie
proliferou. A investigação de João Camargo torna
claro que, mantendo-se o mesmo sistema de
produção, as condições piorarão ainda mais. Perante a ideia da urgência das alterações climáticas
como urgência da Humanidade, este livro pretende ajudar a travar o combate contra elas.

A sessão pública, coordenada por Pilar del Río e Boaventura de Sousa Santos, aconteceu a 12 de abril e foi
organizada pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e pela Fundação José Saramago.
Contou com a presença de Guilherme Boulos (PSol), Tarso Genro (PT), Pablo Iglesias (Podemos) e Catarina
Martins (Bloco de Esquerda).

enterrar de vez o furo, tirar as petrolíferas do mar!
Mais de 500 pessoas marcharam no dia 14 de abril, na manifestação Enterrar de vez o furo, tirar as petrolíferas do mar, convocada por mais de 30 organizações. Movimentos locais, coletivos, ONG e partidos
políticos juntaram-se neste protesto em que marcaram presença ativistas de todo o país.

vai aCoNteCer
1 De Maio
1.º de Maio contra a Precariedade

Lisboa | 14 horas | Largo do Intendente
Porto | 15 horas | Aliados (frente à CMP)

1.º de Maio Feminista

Nem menos, nem mais, salários iguais!
Porto | 15 horas | Aliados (frente à CMP)

1 a 10 de Maio
Desobedoc | Cinema insubmisso

Viseu | Cinema Ícaro | 1-5 Maio
Braga | Teatro Sá de Miranda| 4-5 Maio
Coimbra | Teatro da Cerca; Liquidâmbar | 4-5 e 7 de Maio
Évora | Auditório Soror Mariana | 9-10 Maio

Trabalho e Políticas
de Emprego, um
retrocesso evitável,
coordenação de
Manuel Carvalho da
Silva, José Castro
Caldas e Pedro
Hespanha
Neste livro de 2017,
que se foca particularmente na altura
da intervenção da
troika em Portugal
(2011-2014), pedida
pelo governo PS,
aprofunda-se o conhecimento sobre as causas
das crises e das consequências do ajustamento
estrutural. Percebê-las, neste contexto, será
fulcral, uma vez que xs dirigentes políticos de
então e posteriores optaram por uma narrativa
de inevitabilidade da crise económica. Os autores
questionaram essa ideia e mostraram as políticas
alternativas às decorrentes do memorando.
Focando-se no papel do trabalho, os autores
mostram ainda de que forma a crise propiciou
uma reconﬁguração das instituições e das práticas de enquadramento das relações laborais no
sentido do aprofundamento da mercadorização
e da desvalorização do trabalho, concluindo que
Portugal foi um dos países em que esta relação de
causalidade foi mais preponderante.

18 de Maio
FasCisMos

Porto | 18 de maio | Mira Forum | 21h30
Neste debate, Fernando Rosas vai falar da reorganização dos fascismos na Europa, do crescimento
dos seus partidos e da sua chegada ao poder e Luca
Argel vai fazer o retrato da situação no Brasil e da
inquietação que ela necessariamente provoca.
aNtiCapitalista
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