
Realizou-se, no passado dia 3 de Março, como todos os meses, mais uma reunião do 
Grupo +60 do BE. Esta reunião contou com uma boa participação que nos deixa com 
a certeza de que cada vez a divulgação das nossas reuniões está a chegar mais longe.
Nesta reunião foram debatidos os seguintes assuntos:

Foi feita a aprovação final do manifesto do Grupo +60, que seguiu para ser impresso e  que 
agora vai ser distribuído. Dentro de poucos dias terão início as primeiras distribuições.

Participação do BE junto das organizações sociais
Foi analisada a forma de colaboração do grupo +60 nas organizações sociais, em especial 
nas de reformados, para promover o debate sobre as políticas de viragem que são preci-
sas para vencer o governo da direita mas também para impedir que a política de austeri-
dade prossiga depois das eleições. 

Foi analisado a situação da agricultura e do PRODER em Portugal, e as contradições com o 
tão propalado sucesso das exportações portuguesas. A discussão incluiu também a dívi-
da de Passos Coelho à Segurança Social, a tomada de posição de Alfredo Barroso e a sua 
saída de militante do PS. Finalmente, discutimos a situação política na Grécia e as impli-
cações para os países do sul da Europa, em especial nas eleições legislativas em Portugal. 

O grupo +60, como grupo de base do Bloco, discute as questões políticas mais importan-
tes que os seus participantes entendam útil, e assim vai acompanhando a actividade do 
movimento e a evolução política nacional.

Continuaremos a reunir-nos, na 1ª terça-feira de cada mês, sempre que possível, com 
novos convidados que nos esclarecerão sobre a problemática da segurança Social e do 
Estado Social em geral. A próxima reunião será no dia 7 de Abril, pelas 15 horas, na sede 
nacional do Bloco, na Rua da Palma, em Lisboa.

Agradecemos que passem informação a outros aderentes no sentido de cada vez contar-
mos com um maior numero dos mesmos.

Para os activistas que estão envolvidos nos movimentos sociais dos pensionistas e re-
formados, em outros lugares do país, manteremos esta informação regular, incluindo os 
textos que discutirmos e um resumo dos nossos trabalhos. E incluiremos nesta folha o que 
nos mandarem de outras organizações do Bloco sobre as suas intervenções.
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O MANIFESTO AOS REFORMADOS E À POPULAÇÃO JÁ ESTÁ PRONTO 
E VAI COMEÇAR A SER DISTRIBUÍDO.
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