
25 de Abril será na Fontinha: Reocupação Popular! 

http://www.facebook.com/events/203589923087208/ 

 

1 – Um relato a quente e pessoal de uma das ocupantes da Escola da Fontinha 

http://oblogouavida.blogspot.pt/#!/2012/04/comunicado-cmp-ocupou-em-abril-de-2012.html 

   Falemos então agora de Legalidade, Negociação, Respeito pela Propriedade Privada, 

“Utopias”, tudo conceitos vagos, sobretudo para quem frequenta Colégios Alemães, acabando 

talvez por isso a imitar outros pequenos Ditadores Fascistas. 

O que se passou não foi portanto um Despejo. Foi um Assalto, um roubo á população da 

Fontinha – o roubo de um equipamento – tornado  entretanto  público e funcional. Foi uma 

afronta á Cidade Invicta, em suma. 25 de Abril será na Fontinha: Reocupação popular!! 

Teremos que ser muitos, tantos e vindos de tantos lados que a pressão terá que ser 

insuportável. Reocuparemos a Escola, portanto. “Nós”, quem? O Porto, claro…Aquele espaço é 

público e utilizável por quem queira, , não é para ficar fechado, nem se trata de privatiza-lo 

para um grupinho. Aquele espaço será reaberto. “Custe o que custar”, como diz o nosso 

Primeiro ministro. 15h00 – Praça da Batalha – desfile passando pelos Aliados e depois em 

direcção á Fontinha.!! Lá nos encontraremos. 

http://www.facebook.com/events/203589923087208/
http://oblogouavida.blogspot.pt/#!/2012/04/comunicado-cmp-ocupou-em-abril-de-2012.html


Legalidade – Um autocolante que se tira e põe, conforme dá jeito ao poder. “Isto é legal”, 

“Aquilo é ilegal”, tira, põe, volta a descolar e coloca onde dá jeito. Dá jeito á MotaEngil a 

destruição do Interior do Mercado Bom Sucesso Edificio Classificado ser “legal”? Dá! Então 

coloque-se o autocolante “LEGAL”. 

Dá jeito aos donos do Shopping do Bom Sucesso – Ilegal e com ordem de demolição pelo 

tribunal ser “legal”? Dá…Então, voltar a colocar o autocolante “LEGAL” numa coisa ilegal. 

Dá jeito à TCN construir mais 7 pisos de Habitação por cima do Mercado do Bolhão? Dava, sim. 

Então coloque-se o autocolante “LEGAL”, apesar de ir contra o PDM.  

Negociação – Eis o que acontece em Democracia, a quem tenta “negociar” com Ditadores 

fascistas impunes e a trabalhar à margem do sistema: 

Uma vez negociado isto ( Reabilitação do Aleixohttp://www.tvi24.iol.pt/sociedade/demolicao-

aleixo-providencia-cautelar-porto-tvi24/1153378-4201.html), depois acontece isto 

(http://www.youtube.com/watch?v=Rf0wwdzimHg Demolição do Aleixo) . Ditador Fascista 

Sim! 

Uma vez encetadas negociações que “estão a correr 

bem”(http://porto24.pt/porto/13042011/rui-rio-mercado-bom-sucesso-negociacoes-

comerciante/BomSucesso), depois acontece isto 

(http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=448494&tm=8&layout=122&visual=61 

BomSucesso). Ditador Fascista Sim! 

Uma vez negociado isto (http://escoladafontinha.blogspot.pt/Fontinha), depois acontece isto 

(http://www.youtube.com/watch?v=xg8o2UsrxUs&feature=relatedFontinha). Ditador Fascista 

Sim! 

Respeito pela Propriedade Privada – Onde está a propriedade privada dos Okupas? As 

bicicletas destruidas, quem as paga? Os computadores amassados? O frigorifico e o micro-

ondas  da Escola? Os meus três livros oferecidos à Biblioteca Juvenil? Devo pedir uma 

indemnização à PSP e à Polìcia? È a primeira vez que chamam “acção de despejo” a uma acção 

das “Secções de Assalto” (SA)fascistas : Destruir tudo o que é “propriedade privada” e varrer 

as pessoas como lixo. Ditador Fascista Sim! 

Utopias-Chamamos-lhes “utopias”, mas são apenas e cada vez mais, coisas concretas: “Só há 

liberdade a sério quando houver  

A paz, o pão  

habitação  

saúde, educação  

Só há liberdade a sério quando houver  

Liberdade de mudar e decidir  

quando pertencer ao povo o que o povo produzir  (Sérgio 

Godinho)http://www.youtube.com/watch?v=KpFEn24TyuA Quanto à Utopia Ultra-liberal em 

marcha. Já vi e não gostei…Prefiro as utopias que ainda se hão-de realizar, “são mais seguras”. 

Antes a novidade do desconhecido. Sejamos “empreendedores e amigos do risco”, portanto. 
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25 de Abril será na Fontinha: Reocupação popular!Aquele espaço será reaberto. “Custe o que 

custar”, como diz o nosso Primeiro ministro. 15h00 – Praça da Batalha – desfile passando pelos 

Aliados e depois em direcção á Fontinha.!! Lá nos encontraremos. Ditador Fascista Não! 

 

 

 

 


