
Lista A: POR UM BLOCO MAIS FORTE, COESO E PRÓXIMO DAS PESSOAS

As eleições para a nova Comissão Coordenadora do Concelho de TAVIRA (biénio 2014-2015) 
realizam-se num contexto político-social particularmente grave no país e no concelho.
Para responder a esta situação, é indispensável um Bloco mais forte, coeso e próximo das pessoas.

Neste sentido, propomo-nos:
• Alargar o debate e a participação democrática dos aderentes na vida interna do
partido e nas grandes questões da vida política nacional e local;
• Aumentar a influência e o raio de acção do partido no seio da população através de
ações de esclarecimento e informação e do recrutamento de novos aderentes,
nomeadamente jovens;
• Apoiar, de forma sustentada e continuada, o trabalho do eleito na Autarquia;
• Prosseguir o levantamento dos principais problemas que afetam a população do
concelho a nível social e autárquico;
• Intervir na defesa dos diferentes sectores da sociedade afetados pela política de
austeridade e empobrecimento do atual Governo de direita: trabalhadores,
desempregados, jovens, mulheres, reformados e pensionistas, minorias, emigrantes,
etc.);
• Reforçar a participação ativa de cidadania independente no debate e solução dos
problemas que afetam a população a nível concelhio;
• Implementar regularmente ações de esclarecimento e informação sobre a
atividade do Bloco de Esquerda no concelho e no país;
• Dinamizar a sede e promover iniciativas de convívio, envolvendo aderentes e
simpatizantes.

Queremos crescer como partido empenhado na luta por uma sociedade mais justa e democrática. 

Composição da Lista A – Mandato 2014 – 2015 - POR UM BLOCO MAIS FORTE, COESO E 
PRÓXIMO DAS PESSOAS

Para a eleição da Comissão Coordenadora de TAVIRA apresenta-se a seguinte lista, que tem como 
primeiro subscritor e candidato o aderente nº 10653, Artur Sanina.

Artur António Guerreiro Sanina 
Carlos Alberto Aboim de Brito
Ana Maria Branquinho de Sousa
Jorge Filipe Van Der Heide deSousa
Luis António da Saúde Bernardo
Adelina Maria Serra


