Comunicado de Imprensa
24.05.2011
«Claro que vamos ficar!»
Decorrerá hoje, pelas 19 horas, na Praça do Rossio, a 5.ª Assembleia Popular
aberta, no seguimento de decisão aprovada ontem por esmagadora maioria.
Mais de meio milhar de pessoas responderam sim ao apelo do movimento que,
desde quinta-feira, se tem vindo a juntar nas ruas pela reinvenção da política.
Depois de mais um debate vivo, e de inúmeras participações de cidadãos que
aproveitaram o “microfone aberto” para dar voz à sua indignação e para
apresentar as suas propostas, foram aprovadas as seguintes decisões:
- A criação de uma sala de estudo permanente, no espaço da concentração,
que possa servir de base de trabalho a estudantes que desejem permanecer
no Rossio durante o dia;
- A criação de um espaço de apoio a crianças e pais que decidam participar na
acção e nas actividades do movimento;
- Prosseguir o trabalho desenvolvido pelos diversos grupos [acção directa e
cultura, comunicação e informação, manifestação (28 de Maio), manifesto
(sempre em construção), organização formal das Assembleias Populares,
logística, assessoria jurídica e de segurança], para que as suas conclusões
possam ser debatidas e decididas na Assembleia Popular de hoje;
- Reforçar o apelo a todos aos que se identifiquem com o manifesto do
movimento no sentido de se juntarem ao mesmo no Rossio, trazendo consigo a
sua indignação, as suas ideias, os seus sonhos e a sua voz, bem como outros
apoios logísticos básicos: água, azeite, geleiras, sacos térmicos, latas de
conserva, pratos, copos e talheres reutilizáveis, corda grossa, lonas de tecido e
plástico para proteger do sol e da chuva, cavaletes, etc…
Por último, depois de concluídos os trabalhos e de mais um jantar popular
servido no espaço da concentração, importa assinalar que a dormida de ontem
contou, pela primeira vez, com a presença de crianças, que dormiram na Praça
juntamente com os seus pais. As ruas, que são nossas, são agora também
delas…

