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A falta de escrúpulos e de palavra tem vindo a tornar-se numa imagem de marca do actual Governo e 
da estrutura dirigente do Partido que lhe dá suporte.  

Enquanto na oposição diziam que o Código de Bagão Félix era mau, que prejudicava os trabalhadores. 
“Papas e bolos para enganarem os tolos” já lá diz o povo pois, depois de eleitos, deram o dito por não 
dito e, afinal, o Código de Bagão Félix já não precisava ser alterado. Isto tem um nome, verdade? 

Mas não bastou. Como também diz o povo, “quem perde a vergonha uma vez, nunca mais a encontra” 
e o actual Governo do PS não fez por menos. Inventou de importar a flexigurança, e mandou escrever 
um Livro Branco que lhe aconselha, pasme-se de tanta coincidência, a alterar para pior o actual 
Código do Trabalho. O Primeiro Ministro, o Ministro do Trabalho e o Partido do Governo, com maioria 
absoluta na Assembleia da República, desdobram-se na defesa dos seus amigos patrões para que 
eles possam despedir os trabalhadores à vontade, para que redobrem a falta de respeito pelos direitos 
de quem trabalha, para que vejam extintos os Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho 
que os incomodam, … 

Pena que não se incomode o Governo e o seu Partido por estarem a governar à direita da direita. 
Pena que não se incomodem também com o assustador e crescente número de portugueses que 
estão no limiar da pobreza, com a jovem “geração dos 300�” sem perspectivas de futuro, com os 
reformados que têm que viver com 8� por dia quando não é menos, com a falência das pequenas e 
médias empresas e com os milhares de trabalhadores que assim vão parar ao desemprego, … 

Não, eles não se preocupam porque eles estão preocupados com o seu umbigo, com a sua ambição e 
sede de poder, com darem aos seus amigos capitalistas o poder para fazerem regredir até 40 anos 
atrás o pagamento do trabalho e os direitos de quem trabalha. Basta de tanta hipocrisia! 

Em: 
Faro, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Covilhã, 
Coimbra, Guarda, Marinha Grande, Lisboa, Portalegre, 
Porto Santarém, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu, 
Funchal, Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada.  

(ver mapa das acções no verso) 
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LOCAL 
HORA ACÇÃO 

ALGARVE  15H30 CONCENTRAÇÃO na Praça do Infante, Junto ao Liceu, em 
Faro. 

AVEIRO 15H00 CONCENTRAÇÃO no Largo da Estação de Aveiro seguida de 
MANIFESTAÇÃO até à Ponte Praça.  

BEJA 10H30  CONCENTRAÇÃO nas Portas de Mértola, em Beja.  

BRAGA 15H00  CONCENTRAÇÃO no Parque da Ponte com Manifestação para 
a Avenida Central, em Braga.  

BRAGANÇA 15H30  CONCENTRAÇÃO no Largo dos Correios, em Bragança.  

C. BRANCO 15H00 CONCENTRAÇÃO/MANIFESTAÇÃO, no Largo São João de 
Malta, na Covilhã 

COIMBRA 16H00 
CONCENTRAÇÃO junto ao Ministério do Trabalho (Av. Fernão 
de Magalhães) seguida de desfile até ao Praça 8 de Maio, em 
Coimbra. 

GUARDA  15H30  Pré – concentração às 15H00 na Praça de Táxis da Guarda 
seguindo para o Governo Civil da Guarda.  

LEIRIA  15H00  CONCENTRAÇÃO na Rotunda do Vidreiro com desfile até à 
Praça Steffens, na Marinha Grande.  

LISBOA E SETUBAL  15H30  CONCENTRAÇÃO/MANIFESTAÇÃO, do Largo do Camões para 
o Rossio, em Lisboa.  

PORTALEGRE  10H30  
CONCENTRAÇÃO no Largo Frederico Laranjo, seguido de 
desfile até ao Governo Civil, na Praça da República, em 
Portalegre.  

PORTO  15H30  Concentração na Praça da Batalha com desfile para a Praça da 
Liberdade, no Porto.  

SANTARÉM  16H00  CONCENTRAÇÃO no Largo Cândido dos Reis, seguida de 
desfile até ao Largo do Seminário, em Santarém.  

VILA REAL  15H30  CONCENTRAÇÃO na Praça Diogo Cão, junto à Escola 
Secundária S. Pedro, em Vila Real.  

VIANA CASTELO  15H00  Manifestação, no Jardim D. Fernando, em Viana do Castelo.  

VISEU 15H30  CONCENTRAÇÃO/MANIFESTAÇÃO, no Rossio, em Viseu com 
deslocação ao Governo Civil.  

FUNCHAL    Iniciativas de rua com activistas, no dia 27 de Junho.  

ANGRA DO HEROISMO    Iniciativas de rua com activistas, no dia 27 de Junho.  

HORTA    Iniciativas de rua com activistas, no dia 27 de Junho.  

PONTA DELGADA    Iniciativas de rua com activistas, no dia 27 de Junho.  

�� � ��� ��
 
 
 
 
 
 
 


