Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Catarina Martins apresenta candidatos do BE às Assembleias Municipais de Lafões
11-Jul-2013

Â

As candidaturas autÃ¡rquicas do Bloco de Esquerda em LafÃµes organizaram mais um evento marcado pela
intermunicipalidade. Desta vez tratou-se de uma sessÃ£o pÃºblica para apresentaÃ§Ã£o dos cabeÃ§as de lista Ã s
Assembleias Municipais de Oliveira de Frades, SÃ£o Pedro do Sul e de Vouzela, realizada nas Termas de SÃ£o Pedro
do Sul, em frente ao BalneÃ¡rio Rainha D. AmÃ©lia, no passado dia 9 de Julho.

Na iniciativa, que contou com a presenÃ§a da Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, deputada Catarina
Martins, serviu tambÃ©m para apresentar os mandatÃ¡rios polÃ-ticos das respectivas candidaturas municipais.

Em Oliveira de Frades, a lista Ã Assembleia Municipal serÃ¡ encabeÃ§ada por JosÃ© Oliveira Barata, professor
universitÃ¡rio, escritor, encenador e um dos fundadores do CÃ©nico de SÃ£o Pedro do Sul, a residir em CajadÃ£es, de SÃ£o
Vicente de LafÃµes. As candidaturas de Oliveira de Frades tÃªm como mandatÃ¡rio polÃ-tico o prestigiado advogado Celso
Cruzeiro que Ã© natural e residente em SÃ£o Vicente de LafÃµes.

Em SÃ£o Pedro do Sul, a lista candidata Ã Assembleia Municipal serÃ¡ encabeÃ§ada por Rui Costa, advogado e
atualmente deputado municipal do BE no mesmo concelho, sendo mandatÃ¡rio polÃ-tico o economista Manuel Santos
(â€œManel das Uchasâ€•), natural de Manhouce.

Em Vouzela, a lista Ã Assembleia Municipal serÃ¡ encabeÃ§ada por Alexandra Bica, professora do ensino secundÃ¡rio e
atualmente deputada municipal independente, no mesmo concelho, sendo mandatÃ¡rio Pedro Soares, professor
universitÃ¡rio e membro da ComissÃ£o PolÃ-tica do BE, residente em PaÃ§os de Vilharigues.

Carmo Bica a quem coube a apresentaÃ§Ã£o dos candidatos, referiu que â€œeste Ã© um momento de especial importÃ¢ncia,
dado que se trata da concretizaÃ§Ã£o de uma ideia hÃ¡ muito desejada por uma boa parte dos candidatos, a ideia de um
projeto comum para LafÃµesâ€•. A candidata Ã presidÃªncia da CM de SÃ£o Pedro do Sul disse ainda que a escolha do local
para a realizaÃ§Ã£o da sessÃ£o foi simbÃ³lica... que â€œsimboliza a ideia de transformar as Termas no grande polo termal da
Frente AtlÃ¢ntica e num grande polo de desenvolvimento de todos os municÃ-pios de LafÃµesâ€•.

Catarina Martins na sua intervenÃ§Ã£o denunciou a incapacidade do actual Governo para resolver os problemas do
paÃ-s, a sua falta de legitimidade e a necessidade de devolver a palavra Ã s pessoas, atravÃ©s da marcaÃ§Ã£o urgente de
eleiÃ§Ãµes antecipadas. Catarina Martins considera fundamental acabar com a â€œespeculaÃ§Ã£o financeira de casinoâ€• e
colocar a finanÃ§a ao serviÃ§o do desenvolvimento econÃ³mico e da consequente criaÃ§Ã£o de riqueza e de emprego.
Ligar a finanÃ§a Ã economia real e renegociar a dÃ-vida soberana sÃ£o dois aspectos essenciais que devem unir as
esquerdas em torno de um projecto polÃ-tico alternativo para salvar o paÃ-s.

No final da sua intervenÃ§Ã£o a Coordenadora Nacional do BE anunciou que o grupo parlamentar do seu partido irÃ¡
apresentar na AR um Projecto de ResoluÃ§Ã£o para a Â reabilitaÃ§Ã£o das ruÃ-nas do balneÃ¡rio romano.

Recorde-se que, em sessÃ£o conjunta, realizada no passado dia 18, em Souto de LafÃµes, o BE fez a apresentaÃ§Ã£o dos
candidatos Ã s CÃ¢mara Municipais de Oliveira de Frades, MÃ¡rio Pereira, de S. Pedro do Sul, Maria do Carmo Bica, e de
Vouzela, Marco MendonÃ§a.

Antes da sessÃ£o pÃºblica, Catarina Martins jantou no Hotel Vouga, nas Termas, com um grupo de 40 militantes do BE
de LafÃµes.
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