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PPOORR  UUMM  BBLLOOCCOO  MMAAIISS  

FFOORRTTEE  EE  CCOOMMBBAATTIIVVOO  
 

I. BALANÇO DA ATIVIDADE NO CONCELHO 

O Bloco de Esquerda tem vindo a reforçar a sua presença no concelho de Guimarães. 

De 2005 até agora, o número de militantes aumentou consideravelmente, aumentando a 

actividade política, a capacidade de trabalho e, consequentemente, a projecção externa 

das políticas do Bloco. 

Nestes últimos dois anos, o Bloco esteve na rua e esteve presente em todos os 

momentos em que as políticas do governo e do executivo municipal exigiram 

contestação. O Bloco esteve nas lutas, esteve ao lado da população vimaranense, 

apresentou propostas, debateu-as, interligou-se com o povo e com os movimentos de 

cidadãos/ãs. 

O Bloco esteve presente na defesa da saúde pública, da escola pública e dos direitos de 

quem trabalha. Apresentou propostas em favor de uma maior equidade económica. Não 

deu a mão às tentativas e acções de maior estrangulamento económico do concelho 

levados a cabo pelo executivo municipal. Esteve do lado das pessoas. Manifestou-se 

contra o endividamento e as políticas ruinosas levadas a cabo por este executivo 

municipal. 

A actividade do Bloco, contudo, enfraqueceu devido à necessidade de vários militantes 

terem de abandonar o concelho para ter uma oportunidade de emprego. Urge, portanto, 

a criação de uma coordenadora forte, capaz de organizar a actividade política no 

concelho e os militantes e de responder a todas as necessidades políticas, económicas e 

sociais de Guimarães. 

  

II. PRIORIDADES PARA O TRABALHO POLÍTICO DO BLOCO 

1. Criar uma agenda local forte 

Uma nova coordenadora terá de ser capaz de condensar os contributos para a luta 

política de todos os militantes do concelho e de todos aqueles e aquelas que estejam 

dispostos a construir o caminho que queremos construir, sem sectarismos. O Bloco 

deverá, por isso, estar onde está a população vimaranense, lutando pelos seus serviços 

públicos, pelos seus serviços de saúde, pelas suas escolas. 
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O Bloco deve, assim, abrir-se a outras pessoas, a outros movimentos do concelho, seja 

através de debates ou de ciclos de cinema comentado. Devemos, assim, continuar o 

nosso caminho, abrindo-o e alargando-o, através da intensificação de iniciativas 

públicas no concelho. O Bloco não deve acantonar-se. Deve, ao invés disso, abrir a 

discussão a independentes dispostos a construir uma alternativa de esquerda forte no 

concelho.  

 

2. Aumentar a relação com os movimentos sociais e culturais do concelho 

O Bloco deu resposta aos movimentos sociais do concelho, tendo tido posições sobre 

várias matérias. Destaca-se o movimento dos moradores/as dos bairros do IHUR. Além 

do apoio próximo dos militantes de Guimarães, os moradores tiveram, ainda, o apoio do 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na tentativa de revogar a nova Lei das 

Rendas. O Bloco continuará, assim, empenhado nesta batalha pela dignidade da 

população vimaranense. 

É, no entanto, necessário que o Bloco tenha mais contactos, particularmente com as 

associações culturais, que devem, nestes tempos de claro ataque à cultura, ser 

priorizadas. É importante pressionar o executivo municipal de forma a garantir as 

condições para que o legado da Capital Europeia da Cultura seja potenciado, apoiando 

as associações culturais no desenvolvimento de atividades que valorizem cultural, social 

e politicamente a população. 

 

3. Reforçar a comunicação do Bloco de Esquerda 

O Bloco de Esquerda em Guimarães deverá reforçar a sua forma de fazer chegar à 

população vimaranense as suas posições. Os vários comunicados que tem feito têm 

muita importância, é certo, mas o Bloco deve estar junto das pessoas, nas ruas, fazendo 

distribuições de materiais impressos, sejam panfletos, jornais ou mesmo colagem de 

cartazes. 

Na comunicação social, o Bloco tem melhorado a sua imagem, tendo tomado posições 

nos assuntos de maior importância. No entanto, os comunicados que são feitos devem 

ter maior cuidado com a redacção e a argumentação. A próxima coordenadora deve, 

assim, trabalhar em conjunto para que a imagem pública do Bloco em Guimarães seja 

séria e combativa. 

O Bloco de Esquerda de Guimarães deve também usar a comunicação social para 

publicar artigos de opinião e os meios do partido que tem ao seu dispor, como são os 

casos dos sites distrital e concelhio. Deve também continuar com a publicação regular 

de posições nos jornais locias/regionais. 
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4. Criar discussão política, criar democracia 

A coordenadora do Bloco de Esquerda de Guimarães deve assumir o compromisso de 

estimular a discussão política entre todos os seus militantes. Deve, para isso, realizar 

debates e plenários, auscultar os seus militantes e não tomar decisões fundamentais sem 

que haja discussão em plenário.  

Salienta-se, ainda, a necessidade de organizar encontros informais nas várias freguesias 

do concelho. Assim, será possível construir uma política de próximidade capaz de 

perceber os problemas reais da população alargando, assim, o espectro interventivo do 

Bloco no concelho. Só assim poderão ser assegurados a democracia, a abertura e um 

partido que trabalhe em Bloco. 

 

  

III. POLÍTICA AUTÁRQUICA: UMA ALTERNATIVA DE ESQUERDA 

A recente reforma administrativa vem reformar o bipartidarismo e a centralização do 

poder e colocar o poder local numa situação de dependência em relação ao poder 

central. Isto acontece pela extinção de freguesas, contestada pelo Bloco, e pela alteração 

da legislação eleitoral e das competências das autarquias, que vem colocar em causa os 

serviços públicos de proximidade nas freguesias mais pequenas e ameaçar o emprego de 

muitos trabalhadores da administração local. O Bloco de Esquerda bate-se por mais 

democracia nas autarquias e, por isso, recusou e recusa este modelo. 

O concelho de Guimarães enfrenta graves problemas sociais e económicos. O executivo 

municipal do PS não tem um caminho viável para responder à crise social, antes a 

agrava ao recusar a seriedade no debate sobre a economia do concelho. 

Contra a ditadura da dívida, agravada pelo governo nacional PSD/CDS e pelo poder 

local do PS, o Bloco deve juntar forças para alicerçar uma alternativa de esquerda de 

combate. Isto passará pelo diálogo com outras forças de esquerda, com independentes, 

com movimentos sociais e pelo reforço das posições políticas do Bloco. 

Para isso, não poderemos fazer alianças com quem promove políticas de desemprego e 

de endividamento, de estrangulamento do concelho. O Bloco de Esquerda em 

Guimarães fará tudo para acolher todas e todos que se queiram juntar num projecto de 

democracia e de socialismo no concelho que se bata pelos serviços públicos, pelo 

emprego, pelos salários, pelas reformas, pela acção social, que recuse as imposições da 

troika como ordem suprema, que não se submeta à banca, que saiba onde deve estar e 

com quem. Assim, faremos este caminho com todas as pessoas que quiserem empenhar-

se num projecto político que não esteja preso ao discurso falacioso e ditatorial da dívida 

pública. 

Nos órgãos autárquicos e na sua direcção, o Bloco deverá continuar a afirmar-se como 

uma esquerda forte, de confiança, democrática e combativa. 
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Lista de candidatos/as: 

1. Ana Isabel Pereira 

2. Adriano Miguel  

3. Agostinho Pedrosa  

4. Carla Carvalho  

5. João Ricardo Pinheiro 

6. Luís Peixoto 

7. Mónica da Silva Martins 

8. Rui Antunes  

9. Sandro Santos 

 

 


