Nas eleições autárquicas de Outubro, o Bloco alargou o número de autarcas eleitos, passando a estar
representado em quatro Assembleias de Freguesia: Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Camarate, Unhos e Apelação e Stª Iria da Azoia, S. João da Talha e Bobadela. Além deste salto, o partido manteve
ainda o seu representante na Assembleia Municipal de Loures, falhando o segundo eleito por pouquíssimos
votos.
O reforço do peso eleitoral do Bloco, que pela primeira vez concorreu a todas as Juntas de Freguesia, responsabiliza-nos ainda mais e motiva-nos a transformar este apoio popular numa base de trabalho ainda
mais árduo e consistente. Contudo, não fomos tão longe como nos tínhamos proposto, nem atingimos
todos os objetivos que tínhamos traçado. Mas, pequenos passos em frente são sempre passos em frente.
Aos cidadãos e às cidadãs do concelho deixamos uma certeza: durante os próximos quatro anos, na Assembleia Municipal, nas freguesias e na rua, podem continuar a contar connosco na luta por um
concelho mais justo e solidário.
Assembleia Municipal
2013 - 3,97% - 3262 votos – 1 Mandato
2017 - 5,02% - 4401 votos – 1 Mandato

Assembleias de Freguesia
2013 - 3,61% - 2963 votos – 1 Mandato
2017 - 5,02% - 4394 votos – 4 Mandatos

Câmara Municipal
2013 - 3,15% - 2594 votos
2017 - 3,55% - 3107 votos

Que balanço fazes da tua experiência como mandatária da candidatura
do Bloco de Esquerda em Loures?
O balanço é positivo. Além de ter
sido uma honra poder ter esse papel
na campanha do Bloco de Esquerda,
foi um momento da minha vida onde
aprendi imenso. Envolvi-me de tal
forma que queria sempre mais. Não
sabia ao certo o papel de uma mandatária, mas, fui eu mesma em todas
as iniciativas. E penso que isso foi
fundamental,

pois transmiti aquilo em que acreditava. Penso que cumpri com os objetivos propostos e, por esse motivo, o
balanço só poderia ser positivo.

e que sejam acessíveis a todas e
todos.

Na tua opinião, qual é a mudança
mais urgente que o concelho precisa?

Considero que sim! Afinal os jovens
são o futuro. É importante motivar os
mais jovens a envolverem-se na política, ouvir as suas ideias, ensiná-los.
Incentivá-los a lutar! É preciso sair à
rua, visitar as universidades e dar-nos
a conhecer. Por isso apoio as iniciativas e a vontade de englobar os jovens
nas iniciativas políticas.

Para mim, a mudança mais urgente
encontra-se ao nível da mobilidade
no concelho de Loures. É necessário
criar mais e melhores acessos a Lisboa e a todos os locais do concelho

Achas que os jovens podem ter um
papel ativo na política?

Amélia Vitorino, atleta e campeã nacional dos 1.500m em pista coberta

Silvia Perez Cruz - AI, AI, AI (DOMUS)
Jorge Palma - NA TERRA DOS SONHOS
Leonard Cohen - YOU WANT IT DARKER
JOHNNY CASH - HURT
NINA SIMONE - SINNERMAN
Deftones (ft. Maynard Keenan) - PASSENGER
Chullage - ELES COMEM TUDO
TOOL - LATERALUS
Três Cantos (Fausto, José Mário Branco e Sérgio
Godinho) - EU VI ESTE POVO A LUTAR

The Clash - SPANISH BOMBS

Caricatura representando D. Pedro IV e D. Miguel disputando a coroa portuguesa, por Honoré Daumier,
1833

...a 10 de Outubro de 1833 travou-se, nos campos de
Loures, um sangrento combate entre os exércitos
liberais e miguelistas, que culminou com a vitória dos
primeiros. O concelho de Loures foi então criado, por
Decreto Real de 26 de Julho de 1886, na sequência da
extinção do município de Santa Maria dos Olivais.

Nas eleições autárquicas de outubro de 2017,
o Bloco de Esquerda não conseguiu atingir
todos os objetivos a que se tinha proposto,
continua a não ter representação na Câmara
Municipal de Loures, mas, por outro lado, viu reforçada a sua
representação institucional e aumentado o número global de
votos em todos os órgãos autárquicos.
Durante o mandato autárquico que agora se inicia, para além da
Assembleia Municipal, o Bloco passou a estar representado em
quatro Assembleias de Freguesia (Santa Iria de Azóia, São João da
Talha e Bobadela; Camarate, Unhos e Apelação; Santo António dos
Cavaleiros e Frielas; Loures), quando até agora só estava numa.
Uma responsabilidade que sabemos acrescida, e à qual vamos
corresponder positivamente.
A esquerda que não fica à espera. Que poder local
queremos?
O manifesto eleitoral que o Bloco de Esquerda levou a votos é a
bússola para o seu mandato na Assembleia Municipal de Loures.
Foi construído com a preocupação de direcionar a política e os
recursos da Câmara Municipal para o reforço e alargamento dos
serviços públicos e do Estado Social – Educação, Saúde, Habitação,
Transportes Públicos, Desporto e Cultura -, abrir um capítulo de
novas políticas para a inclusão, do combate à violência de género
ao diálogo intercultural, e alargar a participação democrática e a
transparência dos poderes públicos.
Foi com esta preocupação que o Bloco apresentou e fez aprovar na
Assembleia Municipal de Loures, apesar do voto contra da CDU, a
criação de uma Rede de Serviços de Transporte Urbano gratuito
(os chamados porta-a-porta) em todas as freguesias do concelho.
Uma medida que esperamos implementada num futuro próximo,
e que vai, certamente, melhorar a mobilidade das populações no
interior das freguesias do concelho.
A mesma sorte não teve a proposta de atribuição gratuita dos
manuais escolares a todos os alunos da Escola Pública do município, que acabou chumbada pela CDU. Se a medida bloquista vingasse, todos os alunos até ao 9º ano teriam acesso gratuito aos
seus manuais escolares já no próximo ano letivo. No ano seguinte,
o apoio seria alargado aos alunos do 12º ano.
A fim de garantir a sustentabilidade económica e ambiental desta
medida, vinha-lhe associada a implementação de um banco de
reutilização destes livros em todas as escolas, tornando residuais
futuros investimentos de aquisição dos manuais por parte da
Câmara Municipal. Soma-se ainda o facto de o Ministério da Educação passar a atribuir gratuitamente os manuais escolares, até ao
2º ciclo, a partir do ano letivo de 2018/2019, estando previsto que
alargue este apoio ao 3º ciclo já no ano seguinte.
Uma vez mais, a gestão municipal da CDU escolheu ficar à espera,
em vez de intervir e antecipar uma medida socialmente justa e
economicamente sustentável – como optou por fazer o Município
de Lisboa, por iniciativa do Bloco de Esquerda. Ficam a perder a
Escola Pública e, acima de tudo, as famílias do concelho que, no
arranque de cada ano letivo, são obrigados a esforços financeiros
desmesurados.
Vistas as diferenças, fica a pergunta: que poder local queremos?
Fabian Figueiredo, dirigente nacional do Bloco de Esquerda e candidato do
Bloco à Câmara Municipal de Loures nas autárquicas de 2017

PRIORIDADES DOS
ELEITOS DO BLOCO NAS
AUTARQUIAS
UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DOS SEUS
CIDADÃOS
- Criar uma rede de creches públicas acessíveis a todas as famílias.
- Descer o IRS cobrado pela autarquia de 5% para 4% já em 2018.
- Criar uma bolsa de Arrendamento que disponibilize, a famílias e
jovens casais, habitação digna a custos controlados.
- Estabelecer uma Rede municipal de lares de idosos a preços acessíveis.

PROMOVER A COESÃO SOCIAL, A SEGURANÇA, E COMBATER AS DISCRIMINAÇÕES
MOBILIDADE E TRANSPORTES PÚBLICOS
- Transportes municipais porta-a-porta gratuitos em todas as
freguesias.
- Passes sociais gratuitos para jovens estudantes e desempregados carenciados.
- Redução dos passes em 60% para idosos reformados e pensionistas.

Ambiente e direitos dos animais
- Concretizar a construção de um Abrigo Municipal para animais, conforme aprovado na assembleia Municipal.
- Tirar unidades fabris poluentes das proximidades dos aglomerados habitacionais.
- Restringir a circulação de viaturas pesadas no interior das localidades.
- Devolver a frente ribeirinha do Rio Trancão à população.
- Criar um serviço público de medicina veterinária municipal, a
preços simbólicos.

Participação, transparência e combate à corrupção
- Implementar os orçamentos participativos em todo o concelho, Câmara e Freguesias.
- Combater o favorecimento partidário nas nomeações para
empresas municipais.
- Publicação online de toda a informação sobre decisões das
assembleias municipal e de freguesias.

Cultura e desporto
- Disponibilizar uma rede de espaços para artistas e organizações para ensaios e criação.
- Implementação de redes Wi-Fi de internet gratuita nos locais
públicos da autarquia.

Jovens do Bloco
organizam-se em Loures
A campanha do Bloco de Esquerda, em Loures, nas últimas autárquicas, resultou numa maior aproximação de
jovens ao Bloco, que se organizaram num grupo de trabalho para promover iniciativas ligadas à juventude. O objetivo é que o partido passe a ter um papel mais ativo junto
dos jovens do concelho. O grupo de Jovens do Bloco de
Loures conta já com mais de uma dezena de membros,
tendo como primeira iniciativa a divulgação do trabalho
do Bloco junto das escolas do município.

Bloco cria Núcleo em
Moscavide e Portela
O Bloco de Esquerda criou um Núcleo na freguesia de
Moscavide e Portela, na sequência da subida dos resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. O novo
Núcleo do Bloco de Esquerda de Moscavide e Portela reúne mensalmente e pretende aproximar ainda mais o partido das pessoas, com o objetivo de responder às suas
necessidades mais prementes. Para isso, o Núcleo dispõe
de uma página no Facebook, em:
https://www.facebook.com/blocomoscavideportela/.

Núcleo de Bucelas quer
manter debate na freguesia
Realizou-se, no passado dia 15 de novembro, a primeira
reunião do Núcleo do Bloco de Esquerda de Bucelas. O
Núcleo é constituído pelos aderentes e simpatizantes
independentes do Bloco de Esquerda na freguesia de
Bucelas. O principal objetivo é manter ativo o debate
sobre vários assuntos pertinentes para os bucelenses. O
debate torna a nossa democracia mais rica, por isso
vamos manter os bucelenses informados sobre a nossa
atividade. Segue a nossa página no Facebook, em:
https://www.facebook.com/Blocoesquerdabucelas.

AS NOSSAS PROPOSTA NA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
- PROPOSTAS APROVADAS -

 Criação de rede municipal de transporte porta

-a-porta gratuito
Na sessão de 30 de novembro, o Bloco de Esquerda apresentou
uma proposta que visava a criação de uma Rede de Serviços de
Transporte Urbano gratuito, que abrangesse todas as freguesias
do concelho de Loures. A recomendação foi aprovada com os
votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PS, PSD e PAN, os votos
contra da CDU e as abstenções de CDS-PP e PPM. (…)

 Por um concelho livre de violência de género:

Construir uma agenda municipal para a
igualdade
O Bloco de Esquerda apresentou e fez aprovar por unanimidade
esta proposta:
Recomendar à Câmara Municipal de Loures a elaboração de um
Plano Municipal para a Igualdade, tendo em vista a definição de
uma estratégia e metas concretas para combater a violência de
género e todas as formas de discriminação, em estreito diálogo e
cooperação com os serviços públicos de saúde, educação e segurança social, as forças de segurança, as organizações sociais, os
movimentos feministas e a própria comunidade;
Criação de um Gabinete Municipal para a Igualdade, que funcione como um espaço de informação e de promoção de iniciativas
relacionadas com a igualdade de género e o combate a todas as
formas de discriminação; (…)
- PROPOSTAS CHUMBADAS -

 Câmara de Loures vai desperdiçar milhares de

euros em licenças informáticas
O Bloco apresentou uma proposta para que o Município de Loures passasse a usar software livre. Abstenção de CDU e PS e o
voto contra do PSD inviabilizaram a proposta bloquista na
Assembleia Municipal. Câmara Municipal de Loures continuará a
gastar milhares de euros a contratualizar licenças informáticas,
quando podia optar por uma alternativa livre, gratuita e mais
segura. Bloco e PAN votaram a favor. (…)


CDU «chumba» manuais escolares gratuitos
para todos os alunos em Loures

A CDU «chumbou» a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de Loures para a gratuitidade dos manuais escolares para
todos os alunos do concelho, apresentada em Assembleia Municipal da passada quinta-feira, 30 de novembro. A proposta foi
rejeitada, com o voto contra da CDU, a abstenção de PS, CDS/PP
e PPM e os votos a favor do Bloco de Esquerda, do PSD e do PAN.
Recorde-se que os comunistas defenderam, em setembro passado, a inscrição da gratuitidade dos manuais escolares para os 2º
e 3º ciclos no Orçamento de Estado para 2018. (…)

