
Publicado em Álvaro Cunhal (https://www.alvarocunhal.pcp.pt)

Início > Obra > Bibliografia > Versão PDF

Os chamados governos de iniciativa 
presidencial - II

Os chamados governos de iniciativa presidencial - II

1980 
Editora: Edições «Avante!» 
Edição n.° 1 
Portugal 

Discursos políticos, 14: 22 de Fevereiro a 6 de Outubro de 1979

Como o PCP previra, a aliança contra-natura do PS com o CDS desembocou a curto prazo numa operação 
de chantagem que acabou por conduzir à exoneração do II Governo constitucional. A recusa do PS a um 
entendimento com o PCP resultou (juntamente com outros factores) na formação do governo Nobre da 
Costa e depois do governo Mota Pinto.

A coberto destes governos, particularmente do segundo, - constituídos à margem dos partidos e sem apoio 
parlamentar ?, desenvolveu-se uma violenta ofensiva reaccionária visando a liquidação das transformações 
alcançadas desde o 25 de Abril, a realização de uma mascarada eleitoral e a revisão inconstitucional da 
Constituição.

Nessa perigosa situação ? pela qual o PS teve grandes responsabilidades, deixando passar e permitindo 
por muitos meses a continuação do governo Mota Pinto ?, o movimento popular desempenhou um papel 
fundamental para travar a reacção e alcançar uma saída constitucional, com a demissão do governo Mota 
Pinto e a realização de eleições no quadro da legalidade democrática.

Nos dois presentes volumes, intitulados Os chamados Governos de iniciativa presidencial, reúnem-se os 
discursos de Álvaro Cunhal proferidos entre Julho de 1978 e Outubro de 1979. Neles o secretário geral do 
PCP expõe pormenorizadamente a linha política, as análises e propostas dos comunistas nesta complexa 
conjuntura da vida política portuguesa.
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Discurso no Comício de Amizade PCP-PC do Chile no Campo Pequeno, Lisboa (22 de Fevereiro de 1979)
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Discurso no Festa da Primavera, em Santarém (25 de Março de 1979)

Discurso na Festa da Amizade, em Almada (6 de Março de 1979)

Discurso no Comício do PCP de homenagem a Catarina Eufémia, em Baleizão (19 de Maio de 1979)

Intervenção final no IX Congresso do PCP (3 de Junho de 1979)

Discurso no Comício de Encerramento do IX Congresso do PCP, no Barreiro (3 de Junho de 1979) *

Discurso no Comício de S. Domingos de Rana (10 de Junho de 1979) *

Discurso na Festa da Alegria, em Braga (16 de Junho de 1979)
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Intervenção no encontro com as equipas de trabalho da Festa do «Avante!», no Alto da Ajuda (29 de Julho 
de 1979) 

Discurso na Festa do «Avante!» no Alto da Ajuda (10 de Setembro de 1979)

Discurso no Comício de Amizade PCP-PCI, no Pavilhão dos Desportos, Lisboa (6 de Outubro de 1979)

* [Discurso pronunciado de improviso]/[Extractos]
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