
Reunião de 1  de setembro 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. 

Algumas informações:
1. sobre o processo para que o Grupo+60 passe a Grupo de Trabalho. Prevê-se 
algum atraso dado estarmos em plena Campanha Eleitoral;
2. os coordenadores do Grupo+60 manifestaram junto dos responsáveis pela 
campanha a vontade de ver uma notícia sobre os Reformados incluída no Jornal 
de Campanha o que veio a ser considerado;
3. a questão dos contactos com Concelhias e Distritais será resolvida depois da 
formalização do Grupo de Trabalho;
4. continua em aberto a questão da criação de uma página facebook (ou outra 
plataforma electrónica) para o Grupo+60;
5. sobre a Campanha Eleitoral e acções com a participação dos +60;
6. sobre a realização do Encontro Nacional de Reformados do BE e decisões to-
madas sobre a data, local, âmbito e Comissão Organizadora. Este assunto será 
retomado logo a seguir às Eleições Legislativas cujo resultado determinará, natu-
ralmente, o conteúdo e o formato daquele.

Deu-se informação sobre a criação do Grupo de Reflexão C no âmbito da APRe! 
e o desenvolvimento deste Grupo, a redacção e o lançamento do respectivo 
Manifesto. 

Ainda a propósito da participação do Grupo+60 em movimentos sociais, foi lem-
brado que a preocupação não se esgota com a APRe! e que outros movimentos 
sociais merecem o nosso envolvimento e solidariedade (por exemplo, questões de 
mobilidade e de habitação).
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Coube a Francisco Louçã uma análise sobre a situação na Grécia e as suas con-
sequências sobre toda a esquerda europeia incluindo a portuguesa. Foi referida 
em particular a cedência do governo grego e a assinatura de um programa muito 
penoso em termos políticos, sociais e económicos sublinhando a sujeição que os 
gregos sofrerão porque tudo quanto for aprovado no Parlamento de Atenas terá, 
antes de poder entrar em vigor, ser aprovado em Bruxelas, o que constitui uma 
humilhação sem precedentes na história da Europa. Referiram-se as sondagens 
baixas para o Syriza ainda que a direita não tenha conseguido grande resultado. 
A situação é, pois, muito negativa para toda a esquerda europeia. Houve outras 
intervenções pontuais sobre a Grécia e sobre o problema dos refugiados.

Próxima Reunião Grupo+60
6 de Outubro, 14.30 h., na sede das Palmeiras

ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleições Legislativas: análise
2. Encontro Nacional de Reformados do BE
3. Outros assuntos
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