Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Armamar: “Ser uma alternativa Séria e a Sério”
11-Ago-2013

No passado sábado, dia 10 de agosto, em Armamar, foi apresentada a lista do Bloco de Esquerda à Câmara
Municipal, à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia de Armamar, e à Assembleia de Freguesia de S. Cosmado,
que contou com a presença de Pedro Soares, membro da Comissão Política Nacional do BE e Coordenador Autárquico
Nacional do Bloco.

Juntos pela mesma causa e pelos mesmos princípios, desenvolver o concelho, o mandatário e candidato, José Maria
Marta da Silva, salientou que não vai ser fácil, mas vai ser saudável, travar esta luta.

O concelho de Armamar, tem uma população de cerca de 6300 habitantes, registando um dos maiores índices de
envelhecimento do nosso país, em que há 2 habitantes com idade superior a 65 anos por cada jovem. Para além de
ser uma população envelhecida, é dos concelhos que tem mais habitantes por médico (2092,3habitantes/médico)
refletindo-se esta realidade no dia a dia das pessoas. É também um concelho com uma das maiores taxas de
desertificação do país, em que

todos os dias se vê partir novos e não tão novos à procura de

novas oportunidades.

Foi com o principal objetivo de inverter este ciclo que esta equipa de 22 pessoas, jovens e não tão jovens, com diferentes
experiências profissionais e pessoais se apresentaram ontem em Armamar. É uma equipa que acredita no que podem
fazer, para mudar e para o desenvolvimento do Concelho de Armamar. Querem &ldquo;Armamar no Mapa&rdquo; e
acima de tudo prometem &ldquo;Ser uma alternativa Séria e a Sério&rdquo;.

Passando a palavra a Pedro Soares do Bloco de Esquerda que enalteceu a coragem destas 22 pessoas em darem a
cara pelo BE no concelho de Armamar.

http://viseu.bloco.org
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