
ATA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DO BLOCO DE ESQUERDA DO ALGARVE 
DE 29 DE JUNHO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, realizou-se a
Assembleia Distrital do Bloco de Esquerda do Algarve, na sua sede distrital, em Faro.
A  Mesa  foi  constituída  por  Luís  Fernandes  (Presidente),  Mónica  Neto  (Secretária)  e  Fabian
Figueiredo (Comissão Política da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda).
Iniciada a sessão foi proposto  pelo Presidente da mesa que os dois pontos da ordem de trabalhos
constantes da convocatória fossem aglutinados num ponto único, com o seguinte teor:
- Debate e votação da/s lista/s de candidatura às eleições legislativas.
Antes da votação da proposta do presidente da mesa, pediu a  palavra o camarada Carlos Cabrita
que propôs à assembleia o aditamento de um segundo ponto à ordem de trabalhos, tendo por
objeto a realização do balanço da atividade desenvolvida pelo Deputado João Vasconcelos, para que
o próprio,  perante a Assembleia, fizesse um balanço da sua atividade na última legislatura, focando
os objetivos cumpridos e não cumpridos, bem como os objetivos futuros.
O camarada João Vasconcelos pediu a palavra para reforçar a proposta apresentada pelo presidente
da mesa, no seguimento do que já havia sido aprovado na Mesa Nacional e pronunciando-se em
seguida sobre a proposta apresentada pelo camarada Carlos Cabrita, referiu que o balanço da sua
atividade  na  legislatura  2015-19,  se  encontra  plasmado  na  informação  distribuída  a  todos  os
presentes nesta assembleia, podendo os camaradas, no âmbito das suas intervenções, refletir sobre
o balanço por si apresentado.
O camarada Carlos Cabrita reiterou que a sua proposta deveria ser submetida a votação. Pedida a
palavra pelo camarada Manuel Afonso, foi por este referido que tendo a mesa apresentado uma
proposta de alteração da ordem de trabalhos, a proposta de aditamento apresentada por Carlos
Cabrita também deveria, em principio, ser votada, ainda que em sua opinião, esta proposta possa
porventura  secundarizar o assunto que determinou a convocação da presente assembleia. 
O camarada Rogério Figueiredo referiu  não fazer sentido,  em sua opinião,  acrescentar mais um
ponto à ordem de trabalhos.
Submetida  à  assembleia  a  proposta  da  mesa  para  que  os  dois  pontos  da  ordem  de  trabalhos
constante da convocatória, fossem concentrados num único ponto: “Debate e votação da/s lista/s
de candidatas e candidatos às eleições legislativas”, foi esta proposta da mesa aprovada com 29
votos a favor. 
Submetida à votação a proposta de Carlos Cabrita para acrescentar mais um ponto à ordem de
trabalhos, não foi tal proposta aprovada, tendo sido contabilizados 7 votos a favor e 4 abstenções.
Pelo presidente da mesa foi proposto as 17:30h como prazo limite para entrega de listas candidatas,
não tendo sido manifestada pelos presentes qualquer oposição. O presidente da mesa informou que
até  ao  momento,  havia  dado  entrada  na  mesa  uma  lista  encabeçada  por  João  Vasconcelos,
passando a enunciar aos presentes os restantes membros que compõem a mencionada lista.
Propôs ainda o presidente da mesa, que o período de abertura das urnas para votação fosse das
18:00h às 19:00h, não tendo igualmente sido apresentada qualquer oposição àquela proposta.
Passando-se imediatamente à discussão do ponto único da ordem de trabalhos, foi aberto o período
de  intervenções,  registando-se,  por  ordem  cronológica,  as  intervenções  dos  camaradas  João
Vasconcelos, Manuel Afonso, Maria José, Celeste Santos, Vítor Ruivo, Augusto Taveira, José Moreira,
Luis Fernandes, Carlos Cabrita, João Vasconcelos, Rogério Figueiredo, Carlos Brito e Celeste Santos. 



Até às 17:30h foi apresentada na mesa uma lista encabeçada pela camarada Maria José Gonçalves e
uma terceira lista apresentada pelo camarada Carlos Brito encabeçada também pelo camarada João
Vasconcelos, as quais constam em anexo à presente ata .
Pedida a palavra, o camarada João Vasconcelos afirmou a sua indisponibilidade para integrar outra
lista que não a apresentada por si, esclarecendo que a lista apresentada pelo camarada Carlos Brito
incluía na sua composição, vários elementos que constam da sua lista, não sendo possível a mesma
pessoa integrar duas listas diferentes. Foi secundado na sua posição pela camarada Celeste Santos
que se encontrava em idêntica situação, referindo não ter dado a sua concordância para integrar
outra lista senão a que que foi presente à mesa pelo camarada João Vasconcelos. Apreciadas as três
listas submetidas na mesa da assembleia, a mesa deliberou não validar a lista apresentada pelo
camarada Carlos Brito pelos motivos atrás indicados, pelo que apenas foram postas à votação  duas
listas:  
– Lista A, cujo primeiro candidato foi o camarada João Vasconcelos.
– Lista B, cuja primeira candidata foi a camarada Maria José Gonçalves.
Antes  das  17:30h  foi  dada  à  palavra  aos  primeiros  candidatos  de  cada  lista  para  uma  breve
intervenção.
O período de votação iniciou-se pelas dezoito horas, tendo a urna encerrado às dezanove horas.
Votaram 62 (sessenta e dois) camaradas, tendo 22 (vinte e dois) efetuado o pagamento da quota no
momento da votação. A lista desses camaradas segue em anexo.
O resultado da votação foi o seguinte:
Lista A – 49 (quarenta e nove) votos;
Lista B – 3 (três) votos;
Votos brancos – 10 (dez);
Votos nulos – 0 (zero)
Em resultado da votação foi  considerada vencedora a lista A – que se anexa –encabeçada pelo
camarada João Vasconcelos.
Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente
minuta.
O Presidente da Mesa,
Luís Manuel da Rosa Fernandes
A Secretária,

Mónica Cristina Lopes Neto


