
É URGENTE UMA RESPOSTA IMEDIATA AO GOVERNO:  

 DAS CENTRAIS SINDICAIS 

 DE TODAS AS ORGANIZAÇÕES QUE SE RECLAMAM DO 25 DE ABRIL! 

Defender os professores  

é defender uma viragem positiva da sociedade portuguesa! 

 

O governo Passos Coelho / Troika não conseguiu impor os serviços mínimos aos professores. Agora afirma, perante a 
Assembleia da República, ir alterar a lei da greve. 

Esta ameaça é feita por um Governo que não respeita os mais elementares direitos dos trabalhadores, nem a própria 
Constituição da República Portuguesa.  

Estamos perante um Governo sem pudor, que usa a chantagem, a intimidação e a ilegalidade para atingir os seus objectivos! 

Não merece este anúncio uma resposta imediata das Centrais sindicais, em defesa dos professores e dos seus sindicatos? 

Limitar a lei da greve não é rebentar com as prerrogativas dos sindicatos, não é retirar-lhes a arma democrática conquistada 
ao preço do sacrifício e da própria vida de tantos trabalhadores e militantes? 

O Núcleo de Lisboa dos militantes ligados no Movimento pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT) – empenhados 
na defesa da independência das organizações sindicais e na sua unidade com toda a classe trabalhadora – não pode deixar de 
afirmar que as declarações de Passos Coelho exigem uma resposta imediata das Centrais sindicais e de todas as organizações 
que mergulham as suas raízes na luta do povo. 

 

A LUTA DOS PROFESSORES, TAL COMO A DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS, DOS TRANSPORTES OU DE QUALQUER 

OUTRO SECTOR REQUER, MAIS DO QUE NUNCA, A UNIDADE DE TODOS. 

Por isso, assumimos esta exigência e apelamos a que subscrevam a Declaração de professores e cidadãos que se dirigem aos 

mandatários do povo na Assembleia da República para lhes dizer:  

“Chegou a hora de deputados da oposição se juntarem com os sindicatos para dizer basta!” 

 

Encontro Nacional organizado pelo MRMT – 29 de Junho 

A nossa postura política – expressa nas acções pela defesa independência das nossas organizações sindicais, pela 

retirada do Memorando da Troika e derrube do Governo que o aplica – é o conteúdo do Encontro Nacional, ao 

apelo de militantes e dirigentes sindicais, a realizar no próximo dia 29 de Junho, às 15h 30m, na Biblioteca-Museu 

República e Resistência (Rua Alberto de Sousa, 10-A, em Lisboa). Participa neste Encontro. 

15 de Junho de 2013 

 

 

 

Movimento pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT) 
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