
CÉLULA
MAIO’2016Célula dos Trabalhadores do Município de Lisboa

10 MAIO – 17.00h 
LIberTAçãO dO pAís dA subMIssãO AO 
eurO 
Lisboa, Hotel Lisboa Plaza (Tv. Salitre, 7) 
 

14 MAIO – 10.00h 
VII AsseMbLeIA de OrgAnIzAçãO dA CIdAde 
de LIsbOA 
Lisboa, U.A.C.S. (R. Castilho, 14)

CALENDÁRIO INICIATIVAS

INFORMA
DE SANTOS À 
PAMPULHA NA 
CARRIS  
por intervenção dos 
vereadores do pCp 
na CML e eleitos do 
pCp em Alcântara 
solucionou-se a falta
de transporte público 
entre o Lg. de santos  
e o Lg. de Alcântara.

LUTA NA 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL
exigências prioritárias 
em 20 pontos: 
aumento salarial; 
descongelamento das 
carreiras; redução do
desconto Adse; 
contratação de pessoal 
e integração de 
trabalhadores precários; 
aplicação imediata
das 35h; …
 

 FUTURO DA ADSE 

O interesse das 
empresas privadas 
não é inocente: o seu 
negócio é a doença, 
não é a saúde. 
Trabalhadores e 
aposentados da Função 
pública são os únicos 
financiadores da ADSE. 
É preciso estar alerta!

Ver mais 

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver mais 

Ver mais 

Ver mais 
Ver mais 

Ver mais 
Ver mais 

PARAÍSOS FISCAIS 
SÃO CAPITALISMO  
O escândalo do panamá 
é uma gota no oceano 
dos mais de 80 paraísos 
fiscais que estão 
bem distribuídos pelo 
planeta.

INTERVENÇÃO DE RITA RATO NA AR 
 
Afirmar Abril, defender a Constituição e efectivar 
o projecto que a consagra é (também) tarefa das 
novas gerações, com os nossos sonhos, as nossas 
aspirações e a nossa luta a projectar Abril no futuro
de portugal..

40.ª FESTA DO «AVANTE!»
 
Este ano será inesquecível, por se realizar pela 
primeira vez num terreno maior e ainda mais ligado 
ao rio, resultante do seu alargamento à Quinta do 
Cabo

Atalaia – Amora – Seixal

COMEMORAR ABRIL 
 
Jerónimo de Sousa sublinhou o «significado 
profundo de comemorar os 42 anos da revolução 
de Abril e os 40 anos da Constituição numa 
perspectiva de que é possível uma vida melhor».

celulapcp.cml@gmail.com

APRENDER, 
APRENDER 
SEMPRE 
 
XX CONGRESSO 
DO PCP
não há militantes de 
primeira e de segunda; 
militantes para falar e 
militantes para ouvir. 
Todos são chamados 
a participar, todas as 
opiniões têm igual valor 
porque resultam da 
reflexão, da experiência 
e do saber acumulado 
por cada um.

TARRAFAL 
O fascismo cometeu 
crimes monstruosos. 
em Outubro de 1936 
desembarcaram no 
«Campo da Morte
Lenta» os primeiros 152 
presos. não podemos 
deixar que se esqueçam 
esses tempos 
de barbárie.

2, 3 e 4 Setembro 
COMpRA já A tUA Ep

http://pcp.pt/comemorar-abril-com-perspectiva-de-que-possivel-uma-vida-melhor
http://www.avante.pt/pt/2212/temas/140000/
http://www.gab-pcp.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=430&amp;cHash=0fd3c5febd9d52e653872d7254480d61
http://www.pcp.pt/aqui-estamos-com-nossos-sonhos-nossas-aspiracoes-nossa-luta-projectar-abril
http://www.avante.pt/pt/2211/trabalhadores/139978/
http://www.avante.pt/pt/2211/pcp/139931/
http://www.avante.pt/pt/2213/emfoco/140104/
http://www.avante.pt/pt/2212/opiniao/140040/
http://www.avante.pt/pt/2212/emfoco/139998/
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