Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Visita aos concelhos de Nelas e Carregal do Sal
30-Mai-2011

Centro Social Professora Elisa Barros Silva -Â Â Casa do Passal,

de Aristides Sousa Mendes - PSA Mangualde

Na passada Sexta Feira, dia 27 de Maio, os candidatos do BE Ã Assembleia da RepÃºblica por Viseu, visitaram os
concelhos de Nelas eÂ Carregal do Sal. No concelho de Nelas, os candidatos contactaram com as populaÃ§Ãµes de Nelas,
Canas de Senhorim e de Santar, procedendo Ã distribuiÃ§Ã£o de propaganda e ouvindo as suas preocupaÃ§Ãµes com o
funcionamento dos serviÃ§os pÃºblicos, o definhamento do pequeno comÃ©rcio e a crise econÃ³mica.
Â
Â Em Nelas, estiveram em contacto com as populaÃ§Ãµes e visitaram o comÃ©rcio local, onde se detiveram numa empresa
de restauro e recuperaÃ§Ã£o de arte sacra, cuja qualidade, bem como a juventude dos trabalhadores foi bastante
apreciada.

JÃ¡ em Cabanas de Viriato, os candidatos visitaram o Centro Social Professora Elisa Barros Silva , onde se pode
apreciar a forma como sÃ£o tratados os idosos, bem como as obras de ampliaÃ§Ã£o das instalaÃ§Ãµes. Foi ainda visitada a
Casa do Passal, de Aristides Sousa Mendes, cuja classificaÃ§Ã£o como Monumento Nacional ocorreu recentemente,
salientando Rui Costa a pressÃ£o que neste sentido foi feita pelo Bloco de Esquerda. Apesar dessa classificaÃ§Ã£o como
Monumento Nacional, o estado de degradaÃ§Ã£o fÃ-sica da Casa do Passal tem-se agravado, o que, nas palavras de Rui
Costa â€œtem de ser travado quanto antes, honrando-se a nossa histÃ³ria e memÃ³ria colectiva.â€•.
Â
Ainda na Sexta-Feira, os candidatos do Bloco de Esquerda estiveram na PSA Mangualde, Ã s 23 horas, na mudanÃ§a de
turno, contactando com os trabalhadores desta unidade industrial, lamentando a continua precariedade do emprego dos
operÃ¡rios e a sua perda de remuneraÃ§Ã£o, com o recurso a empresas de trabalho temporÃ¡rio. â€œEstas realidades serÃ£o
agravadas com a intervenÃ§Ã£o do FMI, e lamentamos o orgulho com que o PS anuncia a criaÃ§Ã£o de novos postos de
trabalho, quando estes nivelam por baixo os direitos dos trabalhadores. Quem pode ousar pensar em constituir famÃ-lia
com estas polÃ-ticas?â€•, comentou Rui Costa com os trabalhadores.
Â
A jornada terminou com o contacto com a juventude, em Viseu, na SÃ© e em Jugueiros, tendo-se distribuÃ-do jornais e
brochuras nos vÃ¡rios bares, sendo de salientar a apreensÃ£o dos jovens com o futuro.

http://viseu.bloco.org
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