
19 de Julho de 2022 
 
Saudação 43º aniversário Revolução Sandinista 
 
Estimados companheiros, 
  
Em nome do Partido Comunista Português, transmitimos ao povo nicaraguense e 
à Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) as mais calorosas saudações 
pelas comemorações do 43º aniversário do triunfo da Revolução Popular 
Sandinista, que se celebram no próximo dia 19 de Julho.  
  
Assinalando não apenas o impressivo e extraordinário momento histórico de cariz 
popular e anti-imperialista, protagonizado pela FSLN, de resistência e derrube da 
brutal ditadura de Somoza e do caminho que permitiu rasgar de libertação do 
domínio do imperialismo norte-americano, estas celebrações constituem 
igualmente um momento para reafirmar a actualidade e importância da Revolução 
Sandinista não só para o povo nicaraguense, como para a luta libertadora dos 
trabalhadores e dos povos em todo o mundo. 
  
Tanto mais quando a actual situação internacional é marcada pelo incremento da 
política de ingerência, de desestabilização e agressiva do imperialismo norte-
americano e dos seus aliados contra países e povos por todo o mundo, 
nomeadamente contra a Nicarágua e o seu povo, o que torna ainda mais 
relevantes as celebrações da Revolução Sandinista, do que esta representa de 
afirmação de soberania e independência nacional, dos seus valores e projecto 
revolucionários e emancipadores. 
  
Podem contar com a solidariedade dos comunistas portugueses na denúncia e 
condenação – incluindo no Parlamento Europeu – da acção de ingerência e 
desestabilização, incluindo pela imposição de cruéis e criminosas medidas 
coercivas, que os Estados Unidos da América impõem, com a cumplicidade activa 
da União Europeia, contra a Nicarágua, assim como contra Cuba e a Venezuela, e 
todos os países e povos que não se submetam aos ditames do imperialismo. Um 
compromisso dos comunistas portugueses que tem expressão na exigência do 
respeito pela soberania e independência da Nicarágua e do direito inalienável que 
assiste ao povo nicaraguense de determinar, livre de ingerências externas, o seu 
futuro. 
  
Reafirmamos-vos ainda a nossa solidariedade para com a luta da FSLN e do povo 
nicaraguense em defesa da soberania e independência da sua pátria e desejar-vos 
os melhores sucessos no caminho de desenvolvimento e progresso social da 
Nicarágua, assim como na vossa acção em prol do fortalecimento dos laços de 
solidariedade e cooperação entre os povos da América Latina e das Caraíbas e da 
paz e amizade entre os povos no mundo, rejeitando a estratégia exploradora e 
agressiva do imperialismo.   
  
Com as nossas fraternais saudações, 
  
João Pimenta Lopes 
Sandra Pereira 
  
Deputados do Partido Comunista Português no Parlamento Europeu 


