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Declaração da CGTP-IN sobre Marcha nas Pontes
09-Out-2013

CGTP-IN, por intermÃ©dio do seu secretÃ¡rio-geral, ArmÃ©nio Carlos, proferiu no dia 7 de Outubro, uma declaraÃ§Ã£o a
propÃ³sito da realizaÃ§Ã£o das Marchas por Abril, contra a ExploraÃ§Ã£o e o Empobrecimento, que se vÃ£o realizar no dia
19 de Outubro, nas pontes 25 de Abril, em Lisboa, e do Infante, no Porto, matÃ©ria acerca da qual esta central esteve
reunida com o Ministro da AdministraÃ§Ã£o Interna. DeclaraÃ§Ã£o da CGTP-IN sobre Marcha nas Pontes

DeclaraÃ§Ã£o da CGTP-IN sobre Marcha nas Pontes:

Em 19 de Outubro

Vamos Marchar nas Pontes
1.
A CGTP-IN reuniu hoje com o Ministro da AdministraÃ§Ã£o Interna a
propÃ³sito da realizaÃ§Ã£o das Marchas por Abril, contra a ExploraÃ§Ã£o e o
Empobrecimento, que se vÃ£o realizar no dia 19 de Outubro, nas pontes 25
de Abril, em Lisboa, e do Infante, no Porto. Tratou-se de uma reuniÃ£o
habitual em iniciativas de grande dimensÃ£o promovidas pela CGTP-IN, como
sÃ£o estas marchas.

2. As Marchas encontram-se legalizadas,
respetivamente, junto das CÃ¢maras Municipais de Lisboa e de Almada e de
Vila Nova de Gaia e do Porto, em conformidade com as disposiÃ§Ãµes da lei
em vigor que regula as manifestaÃ§Ãµes em espaÃ§o pÃºblico.

3. Na
reuniÃ£o, o Governo referiu a existÃªncia de um parecer do â€œConselho de
SeguranÃ§a da Ponte 25 de Abrilâ€• que suscita algumas questÃµes tÃ©cnicas de
seguranÃ§a, relativas Ã circulaÃ§Ã£o ferroviÃ¡ria e acessos.

4.
Relativamente a estas questÃµes, a CGTP-IN nÃ£o deixou de registar que jÃ¡
se realizaram vÃ¡rias iniciativas de grande dimensÃ£o, na Ponte 25 de
Abril, envolvendo dezenas de milhar de participantes, onde estas
questÃµes foram ultrapassadas.
AliÃ¡s, as corridas que tÃªm vindo a
realizar-se evidenciam que nÃ£o hÃ¡ impedimentos tÃ©cnicos, razÃ£o pela qual
nÃ£o sÃ£o admissÃ-veis argumentos tÃ©cnicos para justificar vetos
polÃ-ticos.

5. A CGTP-IN considera que as questÃµes suscitadas sÃ£o
inerentes a qualquer manifestaÃ§Ã£o e, no caso especÃ-fico das Pontes,
tambÃ©m tÃªm soluÃ§Ã£o. Neste sentido, propÃ´s a realizaÃ§Ã£o de uma reuniÃ£o
com a participaÃ§Ã£o do prÃ³prio Ministro, dos Presidentes das CÃ¢maras de
Almada e de Lisboa e de um representante do Conselho de SeguranÃ§a, a fim
de serem ultrapassadas as questÃµes tÃ©cnicas suscitadas.
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6. A
CGTP-IN reafirma a importÃ¢ncia das Marchas nas pontes 25 de Abril e do
Infante e exorta a uma grande mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores,
pensionistas, reformados, desempregados e da populaÃ§Ã£o em geral, como
forma de responder Ã ofensiva sem precedentes que estÃ¡ a atingir os
trabalhadores e o Povo PortuguÃªs.

Em 19 de Outubro, vamos Marchar por Abril, contra a ExploraÃ§Ã£o e o Empobrecimento!

Todos Ã s Pontes! Todos por Abril!
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