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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  * 
 
NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 23 DE JANEIRO,  

 

TODOS A VOTAR  
PARA A DIREITA DERROTAR! 

CAMARADA, 
 
 No próximo dia 23 de Janeiro vão-se realizar as eleições presidenciais. 
 
 O Presidente da Republica, constitucionalmente, representa o Povo Português 
e, apesar de não ter funções executivas (que pertencem ao Governo), para além da 
função de representação do Povo, possui os importantes poderes de alertar o Povo 
sobre os problemas existentes e de influenciar soluções para os resolver. Em 36 anos 
de Liberdade e Democracia, esta tem sido a prática (positiva) de todos os presidentes 
da Republica. 
 
 A vida actual dos trabalhadores e trabalhadoras de Portugal é muito difícil!  
 

Os salários são muito baixos, há muita intimidação, repressão e precariedade 
nos locais de trabalho, há muito desemprego, existem muitas injustiças, 
desigualdades e descriminações e há muita injustiça na distribuição da riqueza 
existente! O patronato, nas empresas, não cumpre com os nossos direitos e tudo faz 
para os eliminar e o Governo aplica muitas politicas que prejudicam seriamente os 
nossos interesses e não enfrenta os interesses do poder económico e do grande 
patronato. A crise é para quem trabalha – os ricos estão cada vez mais ricos e os 
trabalhadores e os pobres estão cada vez mais pobres!!!  
 
COLEGA  
 
 Por isto, as eleições presidenciais do próximo dia 23 de Janeiro têm uma 
enorme importância – o futuro Presidente da Republica vai ter um papel muito grande 
na resolução da crise, pressionando e influenciando a Sociedade e o Governo sobre 
qual a direcção a tomar para a enfrentar e solucionar. O que Portugal necessita é 
mais desenvolvimento, mais trabalho, mais Bem-estar e Justiça Social – ou seja, 
muitas politicas diferentes daquelas que têm sido realizadas até agora! 
 
 Por isto, os trabalhadores e trabalhadoras portugueses, no dia 23, têm que 
exercer o seu direito de votar para ajudarem a escolher o futuro Presidente da 
Republica. Os trabalhadores e trabalhadoras devem votar – votar também é uma 



forma de lutar pelos nossos interesses! Se não votarmos, não defendemos os nossos 
interesses! Este é o primeiro passo a dar. 
 
 O segundo passo é escolher entre os vários candidatos, aquele em quem votar.  
 

A DIRECÇÃO NACIONAL do STAD não tem duvidas e recorda a todos os 
colegas que:  

 

A DIREITA NUNCA DEFENDEU  
OS INTERESSES DE QUEM TRABALHA!!! 

 
A DIRECÇÃO NACIONAL jamais aconselhará o voto em qualquer candidato!  
 
Contudo, recorda a todos os trabalhadores e trabalhadoras sindicalizadas no 

STAD que Cavaco Silva, seja enquanto foi primeiro-ministro seja enquanto foi 
Presidente da Republica, sempre praticou e defendeu politicas e soluções politicas de 
direita. Por isto, Cavaco Silva é o candidato conservador e de direita – neste sentido,  

 

VOTAR CAVACO SILVA  
É DAR MAIS FORÇA AOS PATRÕES  

E PARA QUE A SITUAÇÃO CONTINUE COMO ESTÁ 
OU VÁ AINDA PARA PIOR!!! 

  
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 
 Votar no dia 23 é fundamental para darmos valor á Liberdade e á Democracia! 
 
 No dia 23 vamos votar no candidato que se comprometa a cumprir e fazer 
cumprir a Constituição da Republica Portuguesa! 
 
   No dia 23 cada trabalhador/a vote no candidato que pense que poderá 
contribuir, com o seu poder presidencial, para defender os nossos interesses quando 
for Presidente da Republica e que pode derrotar o candidato da direita – esta é a 
forma de dar voz aos nossos princípios e objectivos como Classe Trabalhadora que 
somos! 
 
 Assim, NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 23 DE JANEIRO,  
 

TODOS A VOTAR  
PARA A DIREITA DERROTAR! 
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