
 

Eleição da Comissão Coordenadora Concelhia de Braga 

“Mais Força para Vencer” 

Moção de orientação política 

Face ao novo quadro político com a entrada do BE na área da esfera de poder propor 

e influenciar políticas, assumindo consequentemente perante os portugueses um 

papel responsável e responsabilizante, nomeadamente na defesa do estado social, na 

dinamização do tecido económico nacional e regional, na criação de emprego e na 

reposição do poder de compra dos/as trabalhadores/as. 

A progressiva e sustentada subida do BE em termos de adesões e simpatia são sinais 

evidentes de uma empatia visível que não podemos ignorar e defraudar, potenciando 

nesse sentido todas as nossas energias a nível local e nacional, com destaque para as 

eleições autárquicas, começando desde já a elaboração dessa tarefa. 

Em dois anos meio a maioria de direita que governa Braga já não esconde ao que 

vem: aplicar uma agenda neoliberal, onde o apoio às empresas e ao 

empreendedorismo são centrais, sacrificando, em seu nome, o bem-estar da 

população, a cultura, as políticas sociais, a preservação do património, e até as 

promessas eleitorais. 

Agora que a máscara caiu, os bracarenses começam a perceber que esta é a direita 

dos negócios rendosos que favorecem apenas uma minoria. O concelho precisa de 

reforçar vozes alternativas, que desmascarem esta política e apresentem uma 

alternativa capaz de criar uma dinâmica nova, apoiada na cultura local, na participação 

cidadã e aberta para o mundo. 

Com uma oposição muito fragilizada, sobretudo da parte do PS, que continua ainda 

muito virado para dentro e para as enormes contradições que quase 40 anos de poder 

deixaram, o reforço do trabalho e da intervenção do Bloco de Esquerda é imperioso. 

As próximas eleições autárquicas surgem assim como uma oportunidade para que a 

voz do BE, dos/as aderentes, dos/as simpatizantes, e de todos/as quantos connosco 

partilham uma visão de intervenção local, oposta à que tem sido seguida, e defendem 

“o direito à cidade para todos/as” como o motor do trabalho autárquico, se possa 

afirmar e reforçar. 

Para além da preparação das autárquicas, que desenvolveremos no quadro das 

possibilidades que vierem a ser decididas pela X Convenção Nacional, e tentando 

fazer a melhor leitura possível da realidade específica de Braga e da correlação das 

forças e das dinâmicas em presença, a nossa Lista propõe-se implementar no decurso 

do biénio 2016/2018 as seguintes medidas: 

 Prosseguir e reforçar a nossa colaboração com Associações e grupos 

independentes, movimentos de cidadãos/ãs e associativos, num espirito de 

abertura que tão bem caracteriza o BE; 



 Criar, consolidar e dinamizar grupos de trabalho ligados à ecologia, cultura, 

educação, LGBT, juventude, feminismos, seniores e direitos individuais, entre 

outros; 

 Alargar a influência do BE na área estudantil e do trabalho; 

 Dinamizar a Sede através de debates temáticos, projecção de filmes, de modo a 

contribuir para a formação política dos/as aderentes; 

 Promover visitas de trabalho às freguesias e organizações locais; 

 Eleger um secretariado concelhio, para desenvolver de forma mais eficaz a 

intervenção quotidiana do BE no concelho; 

 Dar o apoio ao deputado eleito pelo distrito que representa o BE na Assembleia 
da República; 

 Participar nas eleições autárquicas em 2017, formando listas o mais abrangentes 
possíveis, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para o maior 
número de Juntas de Freguesias; 

 Preparar as eleições autárquicas, através de debates, encontros ou contactos 
pessoais; 

 Dar apoio e actuar em articulação com os/as autarcas eleitos/as para os 
diferentes órgãos (assembleia municipal, câmara municipal e assembleias de 
freguesia); 

 Participar activamente em eventos públicos e tomada de posição em questões de 
índole concelhia ou nacional; 

 Criar espaços de debate por temas entre militantes e a sociedade em geral; 
 Apoiar as pretensões dos mais variados sectores que lutem nas diferentes 

causas; 
 Dialogar com entidades locais ligadas à educação e tomar posição sobre medidas 

de política educativa, rede escolar e formação de adultos a nível nacional; 

 Dinamizar ciclos de debates, cinema e música sobre temáticas consideradas 

pertinentes pelos/as jovens: escolaridade, ensino superior, desemprego, 

migração, formação profissional, entre outras. 

Lista de Candidatos/as 

1. António Meireles de Magalhães Lima (advogado) 

2. Paula Cristina Barata Monteiro da Costa Nogueira (técnica superior) 

3. Jorge Miguel Fernandes Vilela (arquitecto) 

4. Maria Alexandra Nogueira Vieira (professora) 

5. José António de Matos Diniz Pinto (professor) 

6. Liliana Marisa da Costa Fernandes (professora) 

7. José Alfredo Gomes Ribeiro (professor) 

8. Maria de Jesus da Silva Rodrigues da Mota (professora) 

9. Renato Célio Marinho Silva (professor) 

10. Helena Maria da Cunha Órfão (professora) 

11. António Poças Fernandes Barbosa e Silva (escriturário)  

12. Luís Miguel Teixeira Sampaio (estudante) 

13. António Ramoa Lima (bancário) 

Suplentes 

14. Carlos Correia Teles (advogado) 

15. Rogério Paulo Santos Tavares (programador) 

16. Manuela Cândida Airosa da Silva Gonçalves (professora)  

17. Ana Margarida Rolo Teixeira (estudante) 

18. Maria Sameiro Silva Mendes (comercial) 


