Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Sala cheia na apresentação da candidatura do B.E. a Tarouca
27-Mai-2013

A apresentação das listas contou com a presença de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda e deputada
da Assembleia da República, decorreu ontem, dia 26 de Maio, pelas 17h00, na Sede da Junta de Gouviães, com
sala cheia.
Esta é uma lista totalmente formada por cidadãos independentes, sendo que a candidatura apresenta-se pelo B.E. pelo
resultado da discussão das linhas programáticas.

Rui Quintela, cabeça de lista do B.E. à C.M. De Tarouca, na sua intervenção congratulou-se pelo facto da sala estar repleta
de gente, apesar de à mesma hora ser a final da Taça de Portugal. Elogiou as pessoas que o acompanham neste projeto,
sobe o lema Tarouca Merece, afirmando que esta é uma candidatura de cidadãos para os cidadãos, fugindo das
tradicionais candidaturas de rotativismo.
Na sua intervenção revelou alguns pontos programáticos, dando destaque à ação social, onde afirmou que o papel dum
executivo camarário não é ficar à espera que as pessoas se desloquem à sede de município pedir &ldquo;esmola&rdquo;,
é responsabilidade das equipas serem pró-ativas e estarem envolvidas localmente na apoio às populações, identificando e
sinalizando as situações passiveis de intervenção antes destas se agravarem e deteriorarem.

Cláudia Pinto, mandatária da candidatura, depois de apresentar as listas à C.M. e A.M., referiu-se às dificuldades na
participação cívica e política fora dos partidos do arco do poder, afirmando que muitos dos candidatos já sofreram várias
pressões.

Albertina Cardoso, cabeça de lista da lista à Assembleia Municipal, na sua intervenção afirmou o compromisso da
candidatura em ampliar a democracia no concelho dando lugar à participação dos tarouquenses na vida pública, exigindo
e promovendo transparência nos diversos órgãos municipais.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, participou na apresentação e enalteceu a coragem daqueles que
dão voz a alternativas eleitorais, que elevam o nível do debate político e se afirmem contra o rotativismo dos
&ldquo;mesmos de sempre&rdquo;. Defendeu que estes processos de entendimento entre o Bloco e movimentos de
cidadãos, como é o caso de Tarouca, só por si já são uma mais valia na afirmação democrática das populações,
reconhecendo que ainda há muito a fazer para que todos os cidadãos possam participar na vida política.
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Pedro Nuno Santos
Ricardo Ferreira
Manuel Cardoso

Assembleia Municipal
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