
O “Cravo Vermelho”, o Boletim de Abril, 
surge numa altura em que os direitos dos 
jovens são todos os dias postos em causa. 
O Governo PS, de Sócrates e companhia, 
quer acabar com o ensino público como o 
conhecemos e como queremos; quer 
acabar com a saúde para todos; quer que 
os jovens não tenham estabilidade no 
trabalho e não saibam onde vão estar a 
trabalhar na próxima semana ou 15 dias.
Tudo isto com o objectivo do lucro dos 
patrões ao invés do bem-estar e qualidade 
de vida dos jovens e das populações: 
encerrar centros de saúde para abrirem 
clínicas privadas; não investir nas escolas 
públicas para aparecerem escolas privadas 
só para quem possa pagar; baixos salários 
e insegurança no trabalho para, por um 
lado, dar mais lucro aos patrões, e por 
outro, impedir que os tabalhadores 
protestem e lutem pelos seus direitos.
O “Cravo Vermelho”, boletim da 
Organização Regional de Leiria da JCP 
pretende denunciar estes problemas, mas 
também apontar alternativas, afirmar que 
esta sociedade não é o fim da História, que 
uma outra sociedade é possível e 
necessária, e que os direitos e o queremos 
não é dado, é conquistado com a luta! 
Acreditamos que estes direitos foram 
conquistados com Abril e é Abril que temos 
que lembrar e defender!

Cravo Vermelho
 Defender Abril!

Boletim da Organização Regional de Leiria
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Juventude Comunista Portuguesa

15h

Está marcado o encontro Regional de Leiria da 
JCP. Este Encontro terá lugar no Centro de 
Trabalho de Leiria, no dia 10 de Junho, pelas 
14h. Este Encontro, um espaço de convívio, 
camaradagem, de discussão política e apontar 
caminhos para o reforço da luta por mais 
direitos para a juventude, está aberto à 
participação de todos os que queiram contribuir 
para o sucesso da iniciativa. Está já à discussão 
em todos os colectivos da JCP o Projecto de 
Resolução Política, o “guia” para a acção na 
região de Leiria, fruto de uma intensa discussão 
e construção colectiva. Neste Encontro será 
também eleita a nova Comissão Regional de 
Leiria da JCP. Participa tu também! 



Defender a escola pública! Todos à greve geral!30 Maio

“Quem luta pode perder, 
mas quem não luta, perde sempre!”

Av. António Serpa nº 26 2º Esq 1050 - 017 Lisboa

quero aderir mais informações

nome:
Escola/empresa:
contacto:
e-mail:

mail@jcp-pt.org

www.jcp-pt.org

Os estabelecimentos públicos do ensino 
secundário e básico de todo o país, e o distrito de Leiria 
não é excepção, têm vindo a ser ameaçados por uma 
tentativa total de privatização. Muitos bares, cantinas e 
reprografias deixaram de pertencer ao Estado e são 
agora explorados por particulares. Estes têm apenas 
como objectivo a maximização total do lucro, 
aumentando deste modo os preços para o dobro ou até 
mesmo para o triplo. Concluímos, então, que o lema 
deste Governo e das suas políticas de direita resume-se 
em: o máximo para os interesses privados na educação, 
o mínimo para as escolas públicas e para os estudantes.

Para além disso, as medidas do estatuto do 
aluno do ensino não superior aprovadas pelo actual 
Governo PS, mais não são do que o agravamento do 
anterior, aprovado pela coligação PSD-PP. Elas 
promovem o afastamento dos alunos da comunidade 
educativa e o abandono escolar, servem, ainda, de 
impedimento à avaliação contínua, numa lógica de 
punição do “mau aluno” e não de inserção no meio 
escolar.

É necessário, por isso, os estudantes de 
Leiria unirem-se e juntarem a sua voz à voz de milhares 
de estudantes de todo o país por uma escola pública, 
gratuita e de qualidade!
A  JCP esteve, está e continuará ao lado dos 
jovens na defesa dos seus direitos, em luta por um 
sistema de ensino que promova o sucesso escolar, que 
sirva para a boa formação dos jovens estudantes e que 
sirva os interesses do desenvolvimento económico, 
social e cultural do povo português.

Exigimos, então, o cumprimento da 
Constituição da República Portuguesa e uma escola 
ligada à democracia e aos valores de Abril. 

Une a malta e defende Abril!

No quadro da ofensiva actual, em que o 
Governo PS quer acabar com o que restam dos 
direitos conquistados, como a saúde, a 
educação e a segurança social; quer 
desregulamentar ainda mais as realções 
laborais, impondo contratos precários à 
generalidade dos jovens trabalhadores, a JCP 
saúda a acção combativa, determinada e 
insubstituível da CGTP-IN e a sua decisão de 
convocação de uma Greve Geral para o 
próximo dia 30 de Maio – fundada em 
inadiáveis razões dos trabalhadores de 
exigência de uma outra política que dê resposta 
aos seus problemas, direitos e aspirações – e 
apela aos trabalhadores para uma participação 
activa e combativa de modo a que esta acção 
constitua um grande êxito na luta contra a 
política de direita e pela necessidade de uma 
m u d a n ç a  d e  r u m o  p a r a  o  P a í s .  

Contra a precariedade!Por trabalho 
com direitos!

Contra o desemprego! Pelo direito 
a pleno emprego!

Contra o aumento do custo de vida! 
Por salários dignos!

Participa na Greve Geral!


