
COMUNICADO A IMPRENSA
Os participantes do Ato Cívico realizado no dia 03 de março de 2013 no restaurante PIEMONTE em 
homenagem ao 92º aniversário  de fundação do  Partido  Comunista Português ,  organizado  pelo 
núcleo em São Paulo – Brasil  do  CDU -  Coligação Democrática Unitária   PCP- PEV,   com a 
presença de portugueses emigrados, de brasileiros, de luso descendentes, e dos representantes dos 
partidos políticos brasileiros,  do Partido Comunista do Brasil,  do Partido dos Trabalhadores,   das 
Associações da  Comunidade Portuguesa  representados pelo Centro Cultural 25 de Abril,  e da União 
das Mulheres , veem a público manifestar:
●  Nossas Homenagens pelos 92 anos de luta heroica do Partido Comunista Português (PCP), que 
se destaca na  defesa dos interesses do povo  português,  na vanguarda  da  luta  pelo  socialismo, 
sempre  apoiando  as  justas  reivindicações  dos  trabalhadores  portugueses,  desenvolvendo  um 
grandioso  trabalho político  na defesa dos interesses das comunidades  portuguesas emigradas, e 
sempre engajado na luta pela liberdade, pela democracia,   solidariedade e paz entre os povos.
Podemos afirmar que o PCP foi a vanguarda civil  da Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974, 
liderado pelo saudoso Álvaro Cunhal, cujo 100.° aniversário se comemora este ano.
●  Nossa  solidariedade ao  dia  internacional  da  mulher  e  às  grandiosas  manifestações  do  povo 
português que ontem tomaram as ruas de Portugal com  mais de 1,5 milhões cidadãos indignados 
com a atual politica desenvolvida pelo  governo do PSD/CDS/PP e  pela TROIKA, cujas exigências e 
medidas econômicas estrangulam o povo português.
● Nossa preocupação  pela manutenção da blindagem ao atendimento dispensado aos utentes do 
Consulado Geral de Portugal em São Paulo, apesar dos esforços do atual cônsul em atender as 
comunidades  portuguesas  mais  distantes.  Denunciamos  a  constante   redução  de  verbas  para  a 
manutenção das atividades consulares.
● Nosso protesto junto as autoridades diplomáticas portuguesas  e ao atual governo português pelas 
medidas administrativas que implementaram, por alegada economia, ao determinarem o fechamento 
de vários consulados em diversos  paises, e em especial no Brasil.
Cabe registrar, que  as despesas de manutenção dessas representações consulares, são plenamente 
cobertas pelo dinheiro recebido  pelos emolumentos pagos pelos utentes, não onerando o cofre dos 
contribuintes portugueses. Aliás sem a devida prestação de contas  publicas.
Cabe registrar  que a extinção de consulados no Brasil,  além das dificuldades que provocam aos 
utentes, devido às distancias enormes neste imenso país, representa também entre outros problemas, 
a quebra de vínculos culturais e étnicos com a comunidade portuguesa aqui residente, com os lusos 
descendentes  e  com  povo  brasileiro  em  geral,  constituindo  essa  decisão  de  governo,  ato  que 
consideramos de lesa-pátria . Assim reivindicamos o direito de serem apuradas as responsabilidades
dos autores dessas medidas,  junto ao tribunal constitucional e junto ao povo português. 
Cabe registrar que o governo português dirigido pelo sr.  Passos Coelho, considera excessivo o  gasto 
de  3,5 milhões de euros  para manter a representação  consular existente, .no entanto gasta dezenas 
de milhões de euros com a subserviência ao atual  Estado Imperial dominante na Europa, dirigido 
pela sra. Merkel, ao sustentar a participação de forças armadas portuguesas, no Cazaquistão,  no 
Iraque , no Kosovo e em outros locais no mundo, com um custo muito superior aos gastos somados 
de todas as representações diplomáticas.
● Cabe lembrar  que, o povo português está sendo vitima de um brutal achatamento econômico 
dirigido pela TROIKA e com a plena conivência e subserviência do atual governo PSD/CDS/PP, e 
com a cumplicidade do atual presidente da Republica Cavaco e Silva, que em vez de buscar soluções 
politicas  e  econômicas  que  favoreçam  aos  portugueses,  buscam  os  interesses  dos  grupos 
econômicos e financeiros que se  locupletam  pela agiotagem, basta observar   o socorro financeiro 
aos bancos, onde injetam dinheiro e em contra partida o tiram dos trabalhadores e aposentados.
Lembramos a compra de vários submarinos adquiridos da Alemanha  a preços super faturados e 
apesar   de  corrupção comprovada, nada foi feito para apurar responsabilidades.  Negócio efetuado 
quando o sr. Paulo Portas atual Ministro dos Negócios Estrangeiros ocupava o  Ministério da Defesa.
Salientamos o medíocre desempenho do atual governo  referente aos eventos do ano Portugal/Brasil
Denunciamos a absurda declaração do Primeiro Ministro Passos Coelho, mostrando o maior desprezo 
ao sofrimento dos desempregados, ao se dirige aos jovens portugueses em busca de emprego...” Vão 
para o Brasil”, como se o Brasil fizesse parte do Império português ou  da Comunidade Europeia, se 
utilizando  do  passado  colonialista  português.  lembramos  que  o  Brasil  hoje  é  a  maior  potencia 
econômica e militar do hemisfério Sul e não faz mais parte da tutela portuguesa à 190 anos..
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