
Ata da reunião da CCD do BE - Algarve, de 13/07/2019

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezanove realizou-se, pelas dezassete

horas,  na  sede  do  Bloco  de  Esquerda,  em  Faro,  uma  reunião  da  Comissão

Coordenadora Distrital do Algarve do Bloco de Esquerda, com a seguinte ordem de

trabalhos:

1. Informações;
2. Legislativas no Algarve e que incluirá: temas para o programa regional; constituição 
de comissão de campanha (elaboração de programa e outras ações); entidades de 
apoio à candidatura; mandatário regional;
3. Ações a desenvolver até à campanha eleitoral (Plano de Ação);
4. Tarefas de organização (frente da informação e comunicação, gestão de mupis 
distritais (extra concelhias), criação de novos Núcleos do Bloco e reforço dos 
existentes);
5. Comícios de verão.
6. Outros assuntos.

Participaram na reunião os seguintes membros da Comissão Coordenadora Distrital:  

Celeste Santos  (Presidente da mesa),  Luís  Fernandes, Joaquim Gomes,  Pedro Mota,

João Vasconcelos, Carlos Brito, Joaquim Oliveira, Augusto Taveira, Paulo Afonso, Jorge

Ramos (secretário), David Roque, José Santos, Luísa Penisga e Igor Gago.

Participou também na reunião, como convidado: Nuno Viana (funcionário do Bloco).

Após a aprovação da OT, o Presidente deu início à reunião.

No  primeiro  ponto  da  OT  foi  dada  por  parte  do  camarada  João  Vasconcelos  uma

informação sobre a manifestação neste dia,  em Portimão, referente aos problemas

existentes no Hospital de Portimão onde ele e mais alguns camaradas participaram, e

que  no  dia  21  de  Julho  existiria  a  Concentração  de  motas  em  Faro  onde  estaria



presente e mais camaradas, com uma faixa sobre a abolição das portagens na Via do

Infante, à semelhança de anos anteriores.

O camarada José Santos questionou a mesa sobre uma carta que a CCD enviou à Mesa

Nacional  manifestando o desagrado sobre a constituição desta, na altura da última

Convenção, se houve alguma resposta. A camarada Celeste Santos respondeu que não

é hábito a Mesa Nacional  responder.  Também o camarada José Santos  questionou

sobre  um  email  que  o  próprio  enviou  para  o  secretariado,  sobre  os  tarifários  do

abastecimento da água na sede de Lagos. Houve uma resposta a este assunto de que

se iria perguntar ao Bloco central, considerando, inclusivamente, que outras sedes do

Algarve poderão encontrar-se na mesma situação.

O camarada Luís Fernandes informou os presentes que houve uma visita à Associação

Oncológica  do  Algarve  com  a  presença  do  deputado  João  Vasconcelos  e  mais

camaradas, como também reuniões com o Sindicato da Indústria Hoteleira do Algarve

e da Função Pública.

A  camarada  Celeste  Santos  informou  que  em  Vila  Real  de  S.  António  existe  um

armazém onde no seu interior habitam estagiários da indústria hoteleira sem o mínimo

de condições e que foi feita uma denúncia à ACT.

O camarada Joaquim Oliveira apresentou três propostas  de aluguer de uma futura

sede da CCCBE de Albufeira. Estas propostas foram entregues ao tesoureiro Joaquim

Gomes,  tendo  este  ficado  incumbido  de  tomar  as  devidas  diligências  junto  da

tesouraria central.

No segundo ponto da OT o camarada João Vasconcelos deu a informação sobre as

novas publicações dos outdoors, mupis e folhetos.

Ficou deliberado que a apresentação  pública  da lista do BE pelo círculo do Algarve,

assim como do programa distrital, serão no dia 7 de setembro.

Foi  criada  uma  comissão  para  coordenar  a  elaboração  do  programa e  que,  em

conjunto  com  o  secretariado  distrital,  funcionará  como “comissão  de  campanha”,



constituída pelo João Vasconcelos, José Manuel do Carmo, Igor Gago, Celeste Santos e

Vitor  Ruivo.  As  linhas  programáticas  andarão  à  volta,  entre  outros  exemplos,  da

mobilidade,  trabalho  com  direitos,  combater  a  precariedade,  defender  o  direito  à

habitação para todos, combater a interioridade e a municipalização das funções sociais

do Estado, melhorar a rede de transportes públicos e providenciar alojamento para

receber  pessoal  médico  e  enfermeiros  eu  queiram  vir  trabalhar  para  os  hospitais

públicos.

O camarada Pedro  Mota, no respeitante à mobilidade, referiu que não se devia dar

muita  relevância  à  isenção  das  portagens  na  Via  do  Infante,  concluindo  vários

camaradas que essa reivindicação não devia ser ignorada e que devia vir assinalada no

programa tal como outras exigências. 

Haverá  um  manifesto  mais  geral  onde  as  linhas  programáticas  serão  mais

desenvolvidas.

Foi  agendado  para  24  de  Agosto  uma  Assembleia  Distrital  para  a  aprovação  do

programa a ser apresentado aos algarvios.

No terceiro ponto da OT ficou deliberado o envio a todas as concelhias de um email

solicitando o número de folhetos para a campanha eleitoral das próximas legislativas e

suas ações de campanha a desenvolver nos respetivos concelhos.

No quarto ponto da OT o camarada João Vasconcelos frisou que as páginas do Bloco

de  Esquerda  da  distrital,  como  das  concelhias,  deveriam  estar  continuamente

atualizadas,  acrescentando  que  a  frente  de  comunicação  e  informação  é  muito

importante  nos  tempos atuais.  No caso de concelhos onde não há organização do

Bloco,  ou por falta de capacidade,  deverá a Distrital  chamar a si  a atualização das

páginas locais. Depois de alguma discussão concluiu-se que o funcionário distrital do

Bloco,  sob  orientação  do  secretariado,  deverá  manter  a  página  distrital  sempre

atualizada.  Os  camaradas  Igor  Gago,  Mário  Mateus  e,  eventualmente,  o  Miguel

Madeira, passarão igualmente, a par do funcionário, a poder atualizar a página distrital

e  páginas  locais  necessárias.  Por  fim,  deverá  o  camarada  Nuno  Viana  facultar  ao



secretariado as passwords da página distrital e dos mails de grupo da distrital e do

secretariado.

Ficou o secretariado incumbido de enviar email aos respetivos núcleos solicitando a

atualização das suas páginas eletrónicas.

Pelo Camarada João Vasconcelos foi dito que, provavelmente, irá surgir um núcleo em

Monchique. Nesse sentido, irá ter um encontro com pessoas interessadas em avançar

com esse núcleo.

O camarada Igor Gago deu a ideia de se publicar  nas redes sociais  a foto de cada

candidato da lista do Bloco às Legislativas conforme tem feito a distrital do Porto.

O secretariado ficou de elaborar um plano de trabalho para o funcionário Nuno Viana.

No ponto cinco foi dada a informação sobre os comícios de verão a realizar no Algarve.

Dia 22/07 em Quarteira, dia 23/07 em Armação de Pera, dia 24/07 em Portimão e no

dia 25/07 em Monte Gordo,  com as  presenças  da coordenadora  nacional  Catarina

Martins,  e  dos  deputados José  Manuel  Pureza,  Pedro  Filipe  Soares,  Jorge  Costa,

Mariana Mortágua e João Vasconcelos.

No sexto e último ponto “Outros assuntos”, foi apresentado pelo secretariado da CCD

um pedido de isenção do pagamento de quotas da camarada Célia Santos da CCC de

Lagoa, em que o mesmo foi aprovado por unanimidade.

Sobre as eleições da CCC de Loulé a realizar no dia 7 de setembro, foram definidos os

elementos  da  CCD  que  irão  compor a  Mesa  da  Assembleia  Eleitoral  (MAE),  os

camaradas  Luis  Fernandes  e  Augusto  Taveira. O  camarada  Augusto  Taveira  –

coadjuvado  pelo  funcionário -  faria  todo  o  trabalho  de  preparação  em  nome  do

secretariado da CCD.

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a

presente minuta. 

O Presidente da Mesa,

Celeste Santos



O Secretário,

Jorge Ramos


