
Reunião de 7 de Julho de 2015 As reuniões têm lugar na primeira 3ª feira 
de cada mês na Sede Nacional do BE (Lisboa), entre as 14.30-17.30 h. 

• Na próxima convocatória, deve vir mais destacada a hora da reunião do Grupo +60 que    
     passou a ser das 14.30 às 17.30 h. 
• Foi sugerido que quem não puder estar presente nas reuniões, deve enviar email para o  
     Grupo, porque, havendo muitas ausências, pode-se ponderar adiar a reunião.
• Foram sugeridos dois nomes, e aceites, para a coordenação deste Grupo +60 no sen- 
     tido de introduzir maior organização. Um desses coordenadores assegura a redacção  
     da acta da reunião e o correspondente resumo que será publicado no Boletim.
• Nesta reunião participou um camarada de Braga que, a propósito da sua reduzida  
     participação na APRe! e mesmo no BE, defendeu a importância fundamental  
     da regionalização.

Foi referida a realização de um almoço/reunião do ex-Grupo de Apoio à
Proposta C da APRe! onde foi feita a análise da última Assembleia Geral da APRe! a 18 de 
Maio em Coimbra na sequência da qual foi decidida a constituição do Grupo de Reflexão 
C e a elaboração de um Manifesto para apresentação e divulgação do Grupo, Manifesto 
no qual deverão ser expostas as razões que estão na origem da constituição deste Grupo.

Foi do consenso geral que, sendo o problema dos idosos /aposentados/ reformados ser 
das questões mais importantes na vida dos portugueses, o BE deve passar a dar-lhe maior 
relevo.
Quanto à implementação do Grupo +60 dentro do BE, há sintomas de alargamento deste 
Grupo para além da Grande Lisboa, situação que deve ser explorada.
Foi também referida a necessidade de reimprimir mais exemplares do Manifesto +60.

Trata-se de uma ideia que tem vindo a germinar e que agora reuniu o apoio geral para 
avançar. 
Acordou-se na constituição de uma Comissão Organizadora e discutiu-se o local de re-
alização tendo sido escolhido Setúbal. Quanto à data, essa deverá ser discutida com um 
responsável político tendo em atenção o calendário da campanha para as eleições legis-
lativas.
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Os presentes congratularam-se com o resultado do referendo na Grécia e com a atitude 
do Bloco de Esquerda que consideraram inexcedível no apoio ao povo grego nos dias que 
antecederam a realização da consulta popular em claro contraste com a posição de ou-
tras forças políticas.

Os Coordenadores foram mandatados para entrar em contacto com os dirigentes do BE 
afim de discutir a data do Encontro Nacional de Reformados e a viabilidade (ou interesse) 
em que o mesmo seja integrado na campanha eleitoral.
A próxima reunião será a 4 de Agosto pelas 14.30 horas.

 
****************************************

Reunião 4 de Agosto Sede Nacional pelas 14.30 horas

Ordem de Trabalhos

1 – Informações
2 – Decisões sobre impressão do Manifesto +60  
        e critérios para distribuição
3 – Clarificação sobre actas e boletim do Grupo: âmbito e distribuição
4 – Ligação do Grupo+60 à estrutura do BE
5 – Apoio a movimentos sociais
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