
Eleições para a Comissão Coordenadora Concelhia  

2018-2020 

Página 1 de 2 

LLIISSTTAA  AA  ––  UUMM  BBLLOOCCOO  MMAAIISS  FFOORRTTEE  PPAARRAA  

UUMM  CCOONNCCEELLHHOO  MMAAIISS  IINNCCLLUUSSIIVVOO  

I. UM BLOCO PRESENTE COM NECESSIDADE DE REFORÇAR A ATIVIDADE 

O Bloco de Esquerda reforçou a sua presença no concelho de Guimarães, tendo estado 
presente na defesa do ambiente, da saúde pública, da escola pública e dos direitos de 
quem trabalha. Nestes últimos dois anos, o Bloco esteve ao lado da população 
vimaranense, apresentou propostas e debateu-as amplamente. 

Nas eleições autárquicas, o Bloco apresentou uma candidatura forte, aberta e plural, que 
foi capaz de marcar o debate político e alargar a influencia do Bloco. Após as eleições, a 
atividade do Bloco enfraqueceu, pelo que é necessária a criação de uma coordenadora 
forte, capaz de organizar a actividade política no concelho e os militantes e de responder 
a todas as necessidades políticas, económicas e sociais de Guimarães. 

 

II. APOSTAR NO TRABALHO POLÍTICO PARA ALARGAR O BLOCO 

A nova coordenadora terá de ser capaz de agregar os contributos de todos os militantes 
do concelho e de todos aqueles e aquelas que estejam dispostos a construir o caminho 
que queremos construir. O Bloco deverá, por isso, estar onde está a população 
vimaranense, lutando pelos seus serviços públicos, pelos seus serviços de saúde, pelas 
suas escolas. Deve continuar também a discussão a independentes dispostos a construir 
uma alternativa de esquerda forte no concelho.  

É necessário que o Bloco tenha mais contactos, pelo que deverá reforçar a sua forma de 
fazer chegar à população vimaranense as suas posições. O Bloco deve estar junto das 
pessoas nas ruas, fazendo distribuições de materiais impressos, sejam panfletos, jornais 
ou mesmo colagem de cartazes. 

Na comunicação social, o Bloco tem melhorado a sua imagem, tendo tomado posições 
nos assuntos de maior importância. O Bloco de Esquerda de Guimarães deve também 
usar a comunicação social para publicar artigos de opinião e os meios do partido, como 
os sites distrital e concelhio. Deve também continuar com a publicação regular de 
posições nos jornais locais e regionais. 

A coordenadora do Bloco de Esquerda de Guimarães deve assumir o compromisso de 
estimular a discussão política entre todos os seus militantes e, para isso, deve realizar 
debates e plenários.  

É necessário também organizar encontros informais nas várias freguesias do concelho, 
para construir uma política de próximidade capaz de perceber os problemas reais da 
população e alargando, assim, a intervenção do Bloco no concelho.  
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III. ESQUERDA DE CONFIANÇA EM GUIMARÃES 

O Bloco de Esquerda em Guimarães fará tudo para acolher todas e todos que se queiram 
juntar num projeto de democracia e de socialismo no concelho que se bata pelos pela 
criação de emprego, pelo crescimento económico, pelos salários, pelas reformas e pela 
ação social. 

O concelho de Guimarães enfrenta ainda graves problemas sociais e económicos. É 
necessária uma coordenadora que defenda intransigentemente o estado social, que esteja 
na luta pela defesa dos serviços públicos de qualidade. Deverá apresentar propostas que 
garantam o direito a um ambiente saudável e à fruição do espaço público por todos e 
todas. 

Deve ser promovido um debate alargado sobre regionalização, uma vez que a proposta 
de municipalização dos serviços deste Governo é perversa e poderá pôr em causa a 
equidade nos apoios às famílias mais carenciadas. É importante garantir estruturas 
democráticas que aproximem as populações das decisões e assegurem a correta 
distribuição dos recursos. 

A coordenadora concelhia deverá manter a sua ligação com os órgãos distritais e 
nacionais do Bloco de Esquerda, empenhando-se na participação ativa dos militantes 
nas atividades e contribuindo para o sucesso da XI Convenção e para o reforço eleitoral 
nas eleições Europeias e Legislativas. 

Nos órgãos autárquicos e na sua direcção, o Bloco deverá continuar a afirmar-se como 
uma esquerda forte, de confiança, democrática e combativa. 

 

 

 Lista de Candidatos/as: 

1. Sónia Ribeiro 

2. Carlos Rotto 

3. Joaquina Rodrigues 

4. Rui Antunes 

5. Carla Rodrigues 

6. Manuel Freitas 

7. João Ricardo Pinheiro 

8. Andrea Lopes 

9. Josias Vaz 

10. Francisco Silva 

 

Mandatária: Sónica Ribeiro 


