
LISTA A

Bloco: uma alternativa de Esquerda

O Bloco de Esquerda de Castro Marim reforçará o seu empenho na construção de

uma verdadeira alternativa a nível local, regional, nacional e europeu. Na agenda

política dos próximos dois anos destacam-se: a continuação de um governo da

República que continue a privilegiar a recuperação dos rendimentos do trabalho e a

afirmação  a  nível  local  de  um  programa  de  ação  centrado  na  resolução  dos

problemas das  pessoas.  A implementação  de  tal  programa no  concelho  estará

condicionada  pelos  resultados  das  próximas  eleições  autárquicas,  pelo  que

afirmamos como trabalho político importante a preparação do próximo ato eleitoral.

Não é, ainda, o tempo de apresentar soluções fechadas ou definitivas para o modo

como se apresentará o Bloco de Esquerda às eleições locais de 2017. Podemos,

no entanto, já fazer público o nosso compromisso com o esforço de convergência

com o movimento social, e com todas aquelas, e todos aqueles que se apresentem

como uma alternativa que dê prioridade à resolução dos problemas das vidas das

pessoas  com  base  num  programa  de  participação  democrática  e  popular.

Elencamos como aspetos centrais deste programa:

 A promoção ativa da criação de postos de trabalho com direitos!

 A valorização dos serviços públicos locais em particular de saúde, educação,

transportes e ambiente!

 A  utilização  rigorosa  dos  recursos  disponíveis  ao  serviço  do  interesse

público, não confundindo este com os interesses privados mesmo quando

legítimos!

No que se refere à organização, o núcleo de Castro Marim do Bloco de Esquerda

deve  centrar  a  sua  atividade  em  formas  de  discussão  e  de  ação  política  que

privilegiem  os  coletivos  de  ação  e  discussão,  ou  seja  continuar  a  afirmar  a



centralidade  das  assembleias  de  núcleo.  Cuidado  especial  deve  ser  posto  na

criação  de  condições  que  permitam  a  maior  participação  de  militantes  e

simpatizantes nas atividades do núcleo, neste sentido continuaremos a procurar os

tempos e os horários que melhor se adequem à participação de todas e de todos,

não ignorando as facilidades proporcionadas pelo recurso às novas tecnologias.

Lista da Moção

Candidatos efetivos:

1. Ramiro Gonçalves

2. José Domingos

3. Pedro Tavares

Candidatos suplentes:

1. Laura Simão

2. José Munhoz

Mandatário: Pedro Tavares


