Liberdade para os sequestrados das FARC
Dando seguimento à onda de indignação, com a presença das FARC na Festa do
Avante, e solidariedade para com os mais de 3.000 sequestrados por este grupo
terrorista, que se estabeleceu na blogosfera portuguesa, constituiu-se um grupo,
tendo em conta as propostas que os diversos elementos formularam, que elaborou
diversos documentos para enviar a diversas entidades.
Publicam-se os documentos, para que se proceda a uma recolha de assinaturas, e
que serão posteriormente enviados aos respectivos destinatários. As assinaturas
devem ser deixadas na caixa de comentários deste post.
- Aos Presidentes dos Grupos Parlamentares:
Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa comunista.
Segundo notícia apresentada no "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o Gabinete
de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do Partido
Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das FARC,
ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do
terrorismo.
Assim, atendendo ao sucedido, propomos a V. Exa. que tome a iniciativa
parlamentar que julgar adequada à gravidade do problema.
- Ao Ministro de Estado e da Administração Interna:
Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa comunista.
Segundo notícia apresentada no "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o Gabinete
de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do Partido
Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das FARC,
ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do

terrorismo.
Gostaríamos de saber se os elementos da delegação colombiana presentes na Festa
do Avante, alguns elementos do órgão de imprensa das FARC - "Resistência",
entraram legalmente em Portugal e se as suas actividades foram vigiadas e
fiscalizadas.
- Ao Secretário-Geral do PCP:
Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa comunista.
Segundo notícia apresentada no "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o Gabinete
de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do Partido
Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das FARC,
ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do
terrorismo.
Sendo V. Exa. o Secretário-Geral do Partido Comunista Português, solicitamos que
receba os promotores desta iniciativa, de modo a prestar os devidos
esclarecimentos.
- Ao Director da Festa do Avante:
Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa comunista.
Segundo notícia apresentada no "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o Gabinete
de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do Partido
Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das FARC,
ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do
terrorismo.
Sendo V. Exa. o Director da Festa do Avante, consideramos pertinente questioná-lo
quanto à presença de elementos da delegação colombiana no evento que decorreu
nos passados dias 1, 2 e 3 de Setembro:

- Foram as FARC convidadas para estar presentes na Festa do Avante?
- Ao Embaixador da Colômbia em Lisboa:
Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa dos comunistas portugueses.
Segundo notícia apresentada no jornal "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o
Gabinete de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do
Partido Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das
FARC, ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do
terrorismo.
Enviamos-lhe esta missiva para tomar conhecimento de contactos que efectuámos
com diversas autoridades nacionais, de forma a apurar a presença das FARC em
Portugal, bem como da sugestão que fizemos às diversas autoridades de total
repúdio pelas actividades do grupo terrorista. Procurámos, também, manifestar que
as autoridades manifestem total e inequívoca solidariedade de Portugal para com o
povo colombiano, alvo de hediondos crimes perpetrados em nome de uma falsa
libertação da Colômbia.

Ao grupo defensor da Liberdade de Ingrid Betancourt,
com sede em França:
-

Na última edição da Festa do Avante esteve patente na área internacional do
evento, no balcão da delegação colombiana convidada, uma bandeira das FARC ?
Forças Armas Revolucionárias da Colômbia, assinalando a presença deste grupo na
30ª edição da festa dos comunistas portugueses.
Segundo notícia apresentada no jornal "Diário de Notícias", de 7 de Setembro, o
Gabinete de Imprensa do PCP informa que estiveram presentes elementos do
Partido Comunista Colombiano e da revista "Resistência" - publicação porta-voz das
FARC, ou seja, elementos do órgão de imprensa das FARC.
As FARC são um grupo terrorista colombiano e assim reconhecido pela União
Europeia.
As FARC financiam-se através de extorsão, roubo, tráfico de droga e tem
sequestrados mais de 3.000 pessoas, entre as quais a candidata à Presidência da
Colômbia em 2002, Ingrid Betancourt.
Portugal, como defensor dos Direitos Humanos, deve repudiar a toda e qualquer
actividade das FARC e defender a libertação de todos os presos por este grupo
terrorista.
Um vasto conjunto de cidadãs e cidadãos portugueses, que têm em comum a
participação na blogosfera portuguesa, manifestou, em dezenas de blogues,
repúdio pela presença das FARC em Portugal e apela à libertação dos presos por
esta organização, solidarizando-se com os milhares de colombianos vítimas do
terrorismo.
Enviamos-lhes esta missiva para tomarem conhecimento de contactos que

efectuámos com diversas autoridades nacionais, de forma a apurar a presença das
FARC em Portugal, bem como da sugestão que fizemos às diversas autoridades de
total repúdio pelas actividades do grupo terrorista. Procurámos, também,
manifestar que as autoridades manifestem total e inequívoca solidariedade de
Portugal para com o povo colombiano, alvo de hediondos crimes perpetrados em
nome de uma falsa libertação da Colômbia.
Formam o grupo promotor:
Carlos Manuel Castro (Tugir), Gabriel Silva (Blasfémias), Jorge Ferreira
(Tomar Partido), Luís Novaes Tito (Tugir), Paulo Pedroso (Canhoto) e
Tiago Barbosa Ribeiro (Kontratempos).
2006-09-08
http://tugir.blogspot.com
http://tugir.blogspot.com/2006/09/1_08.html
http://tugir.blogspot.com/2006/09/1_115809807485850212.html

