
Que fazer quando tudo arde?
Ser-me-ia mais cómodo aguardar com queirosiana ironia o devir do discurso 
pronóstico, maninelo e vazio que nos espera. Tanto mais que, no Outono da 
vida, não penso que se deva assacar ou conferir ambições de carreira politi-
queira a quem dela esteve arredado há quase 40 anos e sempre se recusou 
assumir posições de relevo, apesar de lhe terem estado muito perto e de lhe 
terem sido oferecidas. A distância e o não comprometimento ser-me-iam 
mais fácil, uma vez que não fazem correr riscos e dão-nos o conforto de não 
cometer desacertos. O erro é próprio da ação, filho da prática, apesar de, 
como diz Kundera, nada haja mais prático do que a teoria.
Há contudo momentos em que nos temos de decidir e não podemos ficar in-
diferentes perante o mar de chamas que faz desaparecer tudo em que acre-
ditámos, por que almejámos e torcemos ao longo da vida. Considero, como 
os gregos antigos, que a atividade política é a mais nobre das atividades a 
que o homem se pode dedicar. E há valores sociais, éticos e políticos a que 
sempre dei primazia.
É tempo de não temer lutar por alguns valores em que acredito. A honra, a 
palavra, o respeito pela diferença, o acreditar no outro, o empenho na defesa 
dos mais desfavorecidos, os princípios éticos, o empenho desinteressado no 
bem comum, a esperança. É vago? Será, mas é muito!
Parafraseando Borges, As ruas de Tavira/estão já dentro de mim. Deixá-las ar-
der sem nada fazer é uma cobardia a que não me quero ver associado.
Se me virem na rua a pedir o v. voto, creiam que não o faço por sacrifício, 
mas com a alegria e a convicção de que estou a cumprir um imperativo de 
consciência. Como dizia o poeta, não sou nada, nunca serei nada, à parte isso, 
tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Carlos Lopes
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BLOCO DE ESQUERDA, A OPÇÃO PARA TAVIRA.

PSD e PS não constituem alternativa, mas 
a certeza de que tudo continuará na mes-
ma. Será isto o que a comunidade taviren-
se realmente deseja?
O PSD de Tavira continua órfão de Macá-
rio Correia e não constitui uma alternativa 
credível. 
O PS pouco fez para o muito que prometeu. 
Sem luta, deixou cair os principais desafios 
ao desenvolvimento de Tavira. Uma inércia 
confrangedora que deixou o concelho num 
marasmo.
Eleger vereadores e deputados municipais 
do BE constituirá a garantia de uma alter-
nativa política capaz de levar à Câmara, à 
Assembleia Municipal e às Assembleias 
de Freguesia uma voz forte em defesa dos 
interesses populares e das instituições 
tavirenses: pelo desenvolvimento econó-
mico com a revitalização da serra e das 
atividades ligadas ao mar; pela valorização 
da identidade cultural da nossa terra e por 
uma gestão responsável dos nossos recur-
sos; contra os interesses de alguns em de-
trimento do interesse de todos.  

POR UMA GESTÃO PARTICIPADA E 
TRANSPARENTE

O Bloco de Esquerda propõe-se estabele-
cer com os tavirenses o compromisso de 
uma nova maneira de fazer política: a De-
mocracia Participativa.
- Que signifique uma nova relação entre os 
eleitos e os cidadãos. 
- Que envolva a população na definição de 
prioridades que correspondam aos verda-
deiros anseios e necessidades dos habi-
tantes.
- Que passe pela discussão pública das 
políticas da autarquia em todos os domí-
nios e consequente definição dos recursos 
financeiros a afetar, mediante a elaboração 
de um “orçamento participado”. 

POR UMA POLÍTICA MUNICIPAL 
QUE SE PREOCUPE COM AS 
PESSOAS

O Bloco de Esquerda defenderá uma po-
lítica municipal que se preocupe com as 
pessoas. 

Melhorará o funcionamento dos serviços 
de ação social do Município, garantindo 
um atendimento personalizado que acom-
panhe efetivamente a resolução dos pro-
blemas. 
Face à atual situação de grave crise econó-
mica e social, criaremos um Gabinete de 
Crise, capaz de articular os esforços dos 
diversos departamentos do Estado, nome-
adamente Segurança Social e Instituto de 
Emprego, bem como das IPSS, para encon-
trar soluções adequadas e eficientes aos 
problemas existentes. 

PELO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO E EMPREGO 

O Bloco de Esquerda dará uma atenção 
especial à renovação do tecido económico 
do concelho, criando condições para atrair 
a instalação de empresas e para apoio ao 
comércio e modernização de empresas já 
instaladas, favorecendo a criação e desen-
volvimento de atividades económicas cria-
doras de emprego.
O Bloco de Esquerda atuará com firmeza 
na resolução do “cancro” criado pelas em-
presas municipais. 
Com o Bloco de Esquerda, a Câmara as-
sumirá um papel de liderança, criando um 
grupo de trabalho que envolva as associa-
ções de empresários e de produtores no 
estudo de novas formas de promover a 
produção e a oferta locais. 
O Bloco de Esquerda procurará estabelecer 
estratégias de valorização económica dos 
produtos locais, bem como a valorização 
dos fatores de identidade local, tanto na 
área do património arquitectónico, como 
do artesanato e da gastronomia. O que é 
de Tavira é bom!

COM O BLOCO DE ESQUERDA
Uma esquerda de cidadãos responsáveis, 
dispostos a trabalhar em conjunto para 
que Tavira recupere a esperança de viver 
numa sociedade mais próspera e solidária. 
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http://tavira.bloco.org

PARA TAVIRA,
O MELHOR!

JOSÉ MANUEL DO 
CARMO

63 anos, Professor do 
Ensino Superior

LUÍSA QUINTINO 
ROGADO

57 anos, Museóloga

CARLOS ANDRÉ 
GOMES

57 anos, Médico de 
Saúde Pública

CONSTANTINO VIEGAS 
NUNES

59 anos, Eletricista, 
ativista desportivo

NUNO VIANA
38 anos, Designer

ANA ISABEL VIEGAS
21 anos, Estudante

MAIS ENERGIA, MAIS 
DESENVOLVIMENTO, MAIS RIGOR, 
MAIS TRANSPARÊNCIA.


