
Este Boletim sumaria a Reunião de 1 de Dezembro de 2015

Foram dadas informações sobre o andamento da organização do 
Encontro confirmado para 20 de Fevereiro de 2016 em Almada (lo-
cal a designar). 

Os oradores convidados aceitaram e houve a preocupação de, para cada 
painel, garantir oradores do Bloco e oradores provenientes de outras áre-
as políticas. Foi chamada a atenção para a urgência que é preciso impri-
mir à organização a qual, coincidindo com a campanha da Marisa Matias à 
Presidência, se torna ainda mais complicada. Foi também explicado que se 
conta com a colaboração das Distritais para uma efectiva publicidade do 
evento. Foi dirigido um convite a F. Louçã para participar numa mesa mas 
não foi aceite.

Houve lugar a debate em torno das presidenciais tendo sido referido 
que Marcelo Rebelo de Sousa representa uma direita diferente daquela que 
se revia na pessoa de Cavaco Silva. Enquanto este é mais provinciano e ta-
canho, o MRS é mais mundano, conciliador e comunicador. Foi também re-
ferido que MRS está a tentar captar eleitorado ao centro porque o da direita 
está garantido uma vez que só há um candidato para aquela área política. 
Esta situação exige o empenho de todos e todas na angariação e tarefas ad-
ministrativas de assinaturas para a campanha da Marisa Matias tendo sido 
salientado que existem aderentes +60 em várias “frentes da batalha” na 
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organização da candidatura da Marisa, um processo administrativo muito 
pesado e lento. Seguiu-se um pequeno período de  perguntas e respostas 
sobre as Presidenciais. 

Com algum pormenor foram dadas informações sobre a Assembleia 
Geral da APRe de 17 de Novembro. Nessa AG ordinária, convocada para 
debater o Programa de Actividades para 2016, submetemos 11 propostas 
de acordo com a Ordem de Trabalhos e o Plano de Actividades para 2016. 
O resultado da votação saldou-se da seguinte forma: propostas aprovadas, 
6; propostas recusadas, 3; proposta não admitida à discussão, 1; proposta 
retirada, 1. Apesar da discussão acalorada e de alguma negociação com 2 
propostas, o resultado foi positivo.   

A intervenção dos +60 não se reduz às participações nas AG’s. Continua a 
ser muito importante o empenho nas diferentes frentes de luta social, na 
reivindicação por melhores condições de vida para os reformados e pensio-
nistas. 

Foi levantada a hipótese de publicar no nosso Boletim textos dos aderentes 
que os quiserem enviar desde que sejam curtos e directamente relaciona-
dos com os diferentes aspectos da nossa intervenção social.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Encontro Nacional de +60 BE: Programa e tarefas

2. Análise do momento político
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