
LISTA A: Um Programa de Esquerda Socialista para o Concelho 
de Faro
Moção de candidatura à Comissão Coordenadora Concelhia de Faro do BE – 2016/2018

No  momento  em  que  se  conjuga  uma  tendência,  ainda  tímida,  de  recuperação  dos
rendimentos do trabalho face aos do capital, com a manutenção da política europeia de
favorecimento do capital  financeiro em detrimento das condições de vida dos povos da
Europa, também em Portugal e em particular em Faro urge continuar a fazer deslocar a
correlação de forças no sentido de reforçar a alternativa antiausteriatária no concelho e na
região.

O Bloco de Esquerda de Faro reforçará o seu empenho na construção de uma verdadeira
alternativa a nível local, regional, nacional e europeu.

Na agenda política dos próximos dois anos destacam-se: a continuação de um governo da
República  que  continue  a  privilegiar  a  recuperação  dos  rendimentos  do  trabalho,  e  a
afirmação a nível local de um programa de ação centrado na resolução dos problemas das
pessoas. A implementação de tal programa no concelho de Faro estará condicionada pelos
resultados das próximas eleições autárquicas, pelo que afirmamos como trabalho político
importante a preparação do próximo ato eleitoral. Não é, ainda, o tempo de apresentar
soluções fechadas ou definitivas para o modo como se apresentará o Bloco de Esquerda às
eleições locais de 2017. Podemos, no entanto, já fazer público o nosso compromisso com o
esforço de convergência com o movimento social, e com todas aquelas, e todos aqueles que
se apresentem como uma alternativa que dê prioridade à resolução dos problemas das
vidas  das  pessoas  com  base  num  programa  de  participação  democrática  e  popular.
Elencamos como aspetos centrais deste programa: 

 A promoção ativa da criação de postos de trabalho com direitos! 

 A  valorização  dos  serviços  públicos  locais  em  particular  de  saúde,  educação,
transportes e ambiente! 

 A utilização rigorosa dos recursos disponíveis ao serviço do interesse público, não
confundindo este com os interesses privados mesmo quando legítimos!

No que se refere à organização, o núcleo de Faro do Bloco de Esquerda deve centrar a sua
atividade em formas de discussão e de ação política que privilegiem os coletivos de ação e
discussão, ou seja continuar a afirmar a centralidade das assembleias de núcleo.



Cuidado  especial  deve  ser  posto  na  criação  de  condições  que  permitam  a  maior
participação  de  militantes  e  simpatizantes  nas  atividades  do  núcleo,  neste  sentido
continuaremos a procurar os tempos e os horários que melhor se adequem à participação
de todas e de todos, não ignorando as facilidades proporcionadas pelo recurso às novas
tecnologias.

A sede do núcleo de Faro deverá além das atividades dos coletivos do partido abrir-se aos
movimentos sociais tanto de cariz político como cultural,  assim propomo-nos a fazer da
mesma uma casa aberta a todos e a todas que a desejem utilizar para atividades culturais e
para atividades de intervenção dos cidadãos do concelho.

Lista  de  candidatos  “Um  Programa  de  Esquerda  Socialista  para  o
Concelho de Faro”

João Brandão -  aderente n.º 934

Margarida Janeiro - aderente n.º 9584

Carlos Matos - aderente n.º 10831

Tatiana Caldeirinha - aderente n.º 10026

Augusto Taveira - aderente n.º 935

Maria José Gonçalves - aderente n.º 11228

Candidatos suplentes

Nuno Viana - aderente n.º 5028

Ângela Dias - aderente n.º 11967

José Moreira - aderente n.º 6643

Mandatário

José Moreira - aderente n.º 6643


