
Realizou-se, no passado dia 07 de Abril, mais uma reunião do Grupo +60 do BE. Esta 
reunião contou com uma participação mais alargada, que nos deixa com a certeza 
que a divulgação das nossas reuniões está a chegar a mais reformados do Bloco.
Nesta reunião os assuntos debatidos foram os seguintes:

Calendarização e estratégia para distribuição do manifesto. Segundo essa decisão, no 
dia 16 de Abril, foi efectuada uma distribuição para lançamento do nosso manifesto, 
no mercado de Benfica, com a presença de Catarina Martins, que contou com um bom 
apoio por parte do nosso grupo +60 e com uma boa aceitação popular.

Apoio do BE aos movimentos e organizações sociais
Foi dada uma informação sobre como decorreu a Assembleia Geral da APRe!, realizada 
em Coimbra. 
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Foi também realizada uma iniciativa da Apre! em Lisboa, com Francisco Louçã e Pacheco 
Pereira (foto abaixo), que juntou algumas centenas de reformadas e reformados na bi-
blioteca de Telheiras.

foram analisados os seguintes assuntos:
- Resultado das eleições na Madeira e a eleição de 2 deputados do BE para Assembleia 
local.
- Situação da Grécia e da Espanha no contexto europeu.
- Situação política em Portugal.
- Presidenciais (candidatos a candidatos). 

A curto prazo continuaremos a reunir-nos, na 1ª terça-feira de cada mês, sempre que 
possível, com novos convidados que nos esclarecerão sobre a problemática da seguran-
ça Social e do Estado Social em geral.

A próxima reunião será no dia 5 de Maio de 2015, 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 con-
tarmos 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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