MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 5/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 23 de fevereiro de 2015
MOÇÃO
SAUDAÇÃO AO POVO GREGO
Os resultados das eleições legislativas do passado dia 25 de Janeiro na Grécia, para
além de escolhas políticas internas que são matéria da exclusiva responsabilidade do
seu povo soberano, tiveram ampla repercussão internacional, em particular na
Europa.
Os/as eleitores/as gregos/as repudiaram nas urnas as pressões para condicionar as
suas escolhas democráticas à vontade dos agiotas internacionais, da Troika e dos
responsáveis europeus por cinco anos de austeridade, que conduziram o país ao
desastre económico, social e humanitário.
Não devemos deixar de reafirmar o apoio à luta do povo grego, irmãos no sofrimento,
e total solidariedade com o actual governo grego. A sua luta é a nossa luta e cientes
do titânico trabalho que têm pela frente, congratulamo-nos, desde já, com as
pequenas vitórias alcançadas e com a alegria e esperança que trouxeram a uma
Europa submissa ao totalitarismo neoliberal.
Fica demonstrado que existem ALTERNATIVAS políticas à austeridade em doses
mais ou menos duras. Na Grécia, como em Portugal, a austeridade gerou uma espiral
recessiva, o aumento do desemprego, da pobreza e da própria dívida, por mais que
seja maquilhada pela contabilidade criativa dos governos, das entidades reguladoras
e agências de rating – as mesmas que encobriram até ao limite as bolhas financeiras
e a falência de bancos como o Lehman Brothers, o BPN e o BES – GES.
O governo PSD/CDS insiste numa pose servil, “mais merkelista que a senhora
Merkel” que envergonha Portugal e prejudica a própria recuperação económica
europeia, em particular nos países do Sul; ao mesmo tempo que, de forma
oportunista, antecipa o possível recuo dos seus tutores para salvaguardar os louros
de uma eventual renegociação da dívida que sempre recusou.

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 23 de Fevereiro de 2015:

1. Saúda o povo grego que, numa situação económica e social dramática, deu
mais uma bela lição de dignidade e democracia à Europa e ao mundo;
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2. Saúda as medidas anti-austeridade adotadas pelo governo grego e apoia a
exigência de renegociação das dívidas soberanas a nível europeu;
3. Repudia o servilismo do governo português face aos poderosos da Europa,
exigindo uma nova atitude digna de um povo soberano com mais de oito séculos de
História.

Aprovado por maioria, com 20 votos a favor da CDU, do BE e de 1 eleito
do PS, 2 votos contra do PSD e 8 abstenções do MCI e de 7 eleitos do PS.

Barreiro, 23 de fevereiro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
FREDERICO
FERNANDES
PEREIRA
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