
À Direcção do 

Partido Socialista Unido da Venezuela

Caros companheiros,

Tomamos a iniciativa de vos escrever, na sequência de encontros realizados com
responsáveis  do  PSUV  –  nomeadamente  do  encontro  de  Jerónimo  de  Sousa,
Secretário-geral do nosso Partido, com o Vice-ministro das Relações Exteriores para
a  Europa,  Yván  Gil,  e  o  Vice-ministro  para  a  Comunicação  Internacional,  Julián
Castillo, na sua recente deslocação a Portugal – onde tivémos a oportunidade de
aprofundar o nosso conhecimento sobre o processo de renovação das organizações
com fins políticos  que está  a decorrer  actualmente na República  Bolivariana da
Venezuela,  nomeadamente,  tendo  em  conta  a  posição  expressa  pelo  Partido
Comunista  da  Venezuela  relativamente  a  algumas  das  normas  que  regem esse
processo.

Partilhamos  convosco  a  nossa  preocupação  relativamente  à  situação  criada  e
expressamos  o  nosso  veemente  desejo  de  que  se  encontre  uma  adequada  e
atempada solução que permita  salvaguardar  a plena e necessária intervenção do
PCV na luta de emancipação dos trabalhadores e povo venezuelanos, incluindo na
defesa e aprofundamentro do processo revolucionário bolivariano.

Ao longo dos últimos 18 anos,  a unidade e convergência das forças patrióticas,
progressistas  e  revolucionárias  venezuelanas,  assim como a união cívico-militar,
têm sido determinantes na defesa e avanço do processo venezuelano, que assume
um enorme significado para a luta dos trabalhadores e dos povos da América Latina
e das Caraíbas e de todo o mundo.

Face ao perigoso incremento da acção de ingerência e desestabilização golpista do
imperialismo e da reacção que atenta contra a soberania e os direitos do povo
venezuelano,  ciente  das  sérias  ameaças  e  complexos  desafios  que  a  República
Bolivariana da Venezuela enfrenta, o PCP valoriza e reafirma a sua solidariedade
com a luta do PSUV, de outras forças patrióticas, progressistas e revolucionárias
venezuelanas, do povo venezuelano em defesa da Revolução Bolivariana.

Com as nossas saudações fraternais,

O Secretariado do Comité Central do 

Partido Comunista Português

Lisboa, 18 de Abril 2017
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