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Ricardo Robles, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, esteve presente na reunião. 
Elogiou o trabalho do Grupo+60 por ser um trabalho focado e continuado. Sublinhou a 
importância da participação do Grupo+60 na campanha autárquica considerando que, 
entre a população lisboeta, em cada três cidadãos, um é sénior. Mas definiu bem os 
termos da intervenção que esperava dos seniores recusando a defesa de “um pacoti-
nho para seniores”. Não podemos concordar mais: as preocupações dos seniores são 
transversais e por isso a afirmação dos seniores far-se-à em todas as frentes. Qualquer 
que seja a temática, os seniores contribuirão com os seus pontos de vista e os seus 
problemas específicos, integrando as suas reivindicações na luta geral. A cidade é de 
todos, tem de ser olhada no seu conjunto. O candidato Ricardo Robles apelou depois à 
inclusão dos seniores nos vários níveis da campanha autárquica manifestando a sua 
vontade de ter um candidato sénior na lista à Câmara de Lisboa e outro na lista para a 
Assembleia Municipal.

Outros camaradas deram mais informação sobre as autárquicas em marcha sejam lis-
tas em constituição (como na Amadora, Oeiras, Benfica e São Domingos de Benfica 
ou Arroios). Numa volta pelos presentes, surgiram algumas ideias que podem vir a ser 
aprofundadas (centro de acolhimento para idosos próximas dos hospitais e apoiadas 
pelas autarquias, a criação das eco-vilas, o acompanhamento indispensável para o uso 
de cartões multibanco, preenchimento do IRS, o apoio domiciliário, a introdução das 
tecnologias versus as rotinas antigas).

Como sempre acontece, também este ano se realiza o Forum Socialismo, desta vez em 
Lisboa, entre 26 e 27 Agosto. Foi pedido ao Grupo+60 para se fazer representar e esta 
questão foi discutida tendo-se concluído pela indicação de um nome de uma técnica 
de Segurança Social que não sendo do Bloco dá garantias de grande conhecimento da 
matéria e de integridade.

É tempo de eleger 1 elemento para o Secretariado de forma a assegurar a mudança e 
rotatividade. Esta eleição estava anunciada desde Junho de 2016 (ver Boletim #31) mas, 
de certa maneira, apanhou os camaradas desprevenidos. Ficou, assim, decidido que na 
reunião de dia 4 de Julho se tratará da referida eleição.

Neste ponto, abordou-se sobretudo a situação da “geringonça” com especial relevo 
para a estratégia comunicacional do PS. As eleições no Reino Unido foram também 
motivo de debate.

Mas foram, sem dúvida as autárquicas que mais atenção mereceram. Temos todos a 
noção de quão importante é este momento para o Bloco. Por isso, não será demais ape-
lar à ampla participação dos camaradas +60 na campanha. Participar na campanha não 
é só integrar as listas. A distribuição de propaganda, a pintura de outdoors quando for 
o caso, a participação em debates ou sessões de convívio também são formas positivas 
de expor e discutir a problemática dos seniores e manifestar a sua presença. Há muitos 
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camaradas que integram as várias listas, sejam para juntas de freguesia, para as assem-
bleias municipais ou para as câmaras.  Os que não as integram podem estar presentes 
e apoiar. Às vezes, um bom debate, saber avançar com os argumentos certos num es-
clarecimento público, pode representar uma ajuda fundamental. O Grupo+60 preparou 
um Manifesto, é altura de o distribuir amplamente. Basta pedir exemplares na Sede 
Nacional. E podemos, todas e todos, oferecer a nossa colaboração aos vários cabeças 
de lista para as juntas de freguesia no sentido de participar activamente nos debates 
públicos. Na próxima reunião distribuiremos uma lista com os cabeças de lista para as 
Juntas de Freguesia de Lisboa. Como neste Grupo também estão presentes camaradas 
de concelhos limítrofes de Lisboa, seria muito útil se esses camaradas pudessem forne-
cer nomes e contactos de cabeças de lista dos respectivos concelhos. Os próximos três 
meses vão exigir dos +60 uma presença e acção completas.

Próxima reunião Grupo+60 
Dia 4 de Julho às 14.30h, Lisboa (Palmeiras)

Ordem de Trabalhos

1. Informações;
2. Autárquicas: participação de +60;
3. Novo Secretariado;
4. Análise política: Ponto da situação sobre o OE 2018;  
    as questões políticas da estratégia florestal; a situação 
    política europeia.

TERÇA, 4 JULHO, 14H30 | PALMEIRAS
PRÓXIMA REUNIÃO:

NÃO  
ESQUEÇAS: 


