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ELEIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA CONCELHIA DE BRAGA 
 

LISTA A – UM PROJETO DE ESQUERDA PARA UM CONCELHO MAIS JUSTO E IGUALITÁRIO 

Decorrido um ano sobre as últimas eleições autárquicas que ditaram o reforço da direita no 
concelho de Braga e a perda substancial de votos do maior partido da oposição, a tarefa do Bloco 
de Esquerda, nos próximos dois anos, é ainda mais exigente no combate ao avanço do 
populismo/conservadorismo, sustentado numa comunicação social capturada pelos senhores da 
terra - os que ocupam o governo autárquico e a hierarquia da igreja católica.  

Com um Partido Socialista ainda à procura do seu lugar numa oposição assertiva e 
propositiva, a CDU instalada numa oposição institucional que não põe em causa nem a igreja 
nem o futebol, o Bloco de Esquerda pode constituir-se numa voz dissonante e descomprometida 
dos múltiplos interesses em presença, apesar de esta candidatura estar consciente das 
dificuldades e dos riscos que estas opções comportam (veja-se o caso da ação levada a cabo de 
tapar simbolicamente a estátua do Gomes da Costa). Assim, e sem descurar nenhum tema e 
tendo como matriz o nosso programa autárquico, apresentamos as áreas: 

 O combate ao conservadorismo e ao populismo que permita questionar as alianças, os 
negócios, os atropelos e um certo estoicismo de raiz reacionária.  

 As políticas públicas de habitação numa altura em que a especulação imobiliária está a 
impedir cada vez mais as pessoas de ter acesso a uma habitação digna, sem que a 
empresa municipal BragaHabit apresente nenhuma proposta de construção de novos 
fogos a preços controlados limitando-se à recuperação, mais cosmética que profunda, de 
dois bairros sociais (excluindo o Picoto) e uma política de apoio ao arrendamento 
altamente deficitária face às necessidades e preconceituosa sobre os carenciados, no que 
concerne as prescrições no regulamento. 

 O trabalho precário e os salários baixos têm sido uma constante no concelho de Braga. 
Sabe-se que na Bosh e nas empresas call center não é respeitada a lei laboral. 
Inclusivamente, a própria Câmara Municipal tem colocado entraves ao PREVEPAV e 
alimenta a precariedade indirecta através da subcontratação a serviços externos. 

 A ausência de uma política de mobilidade, sendo esta das maiores lacunas do concelho, 
em que o transporte público e os meios suaves de deslocação não são priorizados, 
prevalecendo uma política que não passa de projetos megalómanos e irrealizáveis. É 
urgente desenvolver políticas que finalmente favoreçam o transporte público e os modos 
suaves de transporte para aumentar a eficácia da deslocação e a qualidade do ar, e 
diminuir os intermináveis engarrafamentos de trânsito. 

 O ambiente continua a não ser prioritário numa das cidades mais poluídas do país e com 
menos percentagem de áreas verdes e com desflorestação acentuada em torno do seu 
centro urbano, na sequência de incêndios e de abate indiscriminado de árvores. A 
despoluição dos rios Este e do Torto devem ser prioridades. 

 A cultura, enquanto contributo para a emancipação e fruição de todos/as, produzida por 
todos/as, em oposição à animação cultural e ao ruído permanente de alegadas festas que 
excluem os produtores de cultura locais, sobretudo aqueles que não estão encostados aos 
poderes, sem perder de vista os tão necessários equipamentos culturais pelos quais nos 
continuaremos a bater, entre os quais a Fábrica Confiança. 
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Em harmonia com a coordenadora distrital, esta coordenadora concelhia está a consolidar a 
criação de grupos de trabalho nas áreas do trabalho, feminismo, ambiente, jovens e educação e 
cultura.  

O nosso trabalho local assenta na ação dos autarcas eleitos, na articulação estreita com o 
deputado eleito, e beneficiando da energia e da capacidade dos novos aderentes que quiserem 
integrar as fileiras do Bloco de Esquerda, alguns dos quais integram a lista candidata a esta 
coordenadora concelhia. É uma lista que, como é apanágio do Bloco de Esquerda, pretende ser 
uma mistura rica de experiência conhecimento juventude e irreverência. 

Para além das nossas propostas e tomadas de posição o Bloco de Esquerda assume-se 
também como promotor de cultura. Depois do Desobedoc onde procurámos, através do cinema, 
novos olhares sobre o nosso tempo, iremos promover já no dia 30 de junho um festival de música 
eclético, o Variações, e que quer promover aquilo que o município não tem feito – proporcionar 
visibilidade aos produtores locais de cultura, assumindo o Bloco de Esquerda um papel de 
catalisador cultural da cidade e do concelho. 

Esta coordenadora concelhia terá também um papel central na dinamização e organização 
das próximas eleições europeias (maio) e legislativas de 2019 (outubro).  

 

Mandatário: 

José Alfredo Ribeiro 

 

Candidatos/as efetivos: 

1. Maria Alexandra Nogueira Vieira (professora) 
2. António Meireles de Magalhães Lima (advogado)  
3. José Alfredo Gomes Ribeiro (professor) 
4. Manuela Cândida Airosa da Silva Gonçalves (professora)  
5. Manuel Carlos Ferreira Silva (professor) 
6. Ana Filipa Silva Ferreira Costa (geógrafa) 
7. João Manuel Garcia Rodrigues (investigador) 
8. Maria Sameiro Silva Mendes (comercial) 
9. Luís Nuno dos Santos Lopes Barbosa e Silva (estudante de Direito) 
10. Maria do Céu Martins Silva Talaia Mota (enfermeira) 
11. Jorge Miguel Fernandes Vilela (arquiteto) 
12. Paula Cristina Barata Monteiro da Costa Nogueira (técnica superior) 
13. José Gomes Dias (eletricista) 

 
Candidatos/as suplentes: 

14. Helena Maria da Cunha Órfão (professora) 
15. António José de Oliveira Cruz Mendes (professor) 
16. Renato Célio Marinho Silva (professor)   
17. Liliana Marisa da Costa Fernandes (professora) 
18. Carlos Correia Teles (advogado) 
19. Sérgio Rafael da Silva Veloso (investigador) 

 


