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 (1) Foi destacada a Conferência  realizada no Porto, com o Professor Júlio 
Machado Vaz (já noticiada no Boletim #57), referindo-se que teve uma 
assistência de cerca de 100 pessoas, que do Grupo +60 de Lisboa foram seis 
camaradas,  que o vídeo da sessão foi publicado no esquerda.net no dia 7 de 
janeiro.

(2) Foram divulgadas duas iniciativas públicas organizadas por estruturas 
do Bloco - “Que Direitos para os Cuidadores Informais”, com a presença do 
deputado José Soeiro, em Loulé, dia 12 de Janeiro  e  “Encontro do Interior”, em 
Alijó, dia 26 de Janeiro.

(3) O camarada Ernesto Figueiredo referiu que o lançamento do seu livro será 
feito na Biblioteca Pública da CM de Arouca, no dia 18 de janeiro.

(4) Registou-se, com agrado, quer a presença na reunião de dois novos 
camaradas que têm seguido a atividade do Grupo +60 pelo Boletim, quer o 
contacto com três camaradas do Algarve interessados na atividade do Grupo 
+60.

(5) A pedido da camarada Deolinda Martin foi posta a hipótese de mudar 
as reuniões mensais para a segunda 3ª-feira de cada mês. Os/as presentes 
concordaram com a alteração, a Coordenação irá auscultar os restantes 
elementos do Grupo.

(6) Foram  referidos os  problemas da sobre medicação dos/as idosos/as em 
lares e da dificuldades de acesso a atos médicos no Alentejo, dado terem de 
se deslocar aos hospitais centrais longe da sua residência, uma questão que 
deverá ser considerada em futuras intervenções do Grupo+60. 

(1) Ficou em estudo a hipótese de se organizar uma reunião no Algarve, em 
articulação com os camaradas que nos contactaram, com o objetivo de dinamizar 
um Grupo+60.

(2) Foram referidas as diligências feitas para o Encontro Nacional de 23 de Março, 
os convites feitos e as respostas obtidas até ao momento.

(3) Foi sugerida e aprovada a organização de uma visita ao Museu do Aljube, 
se possível com o acompanhamento do camarada Fernando Rosas, que será 
contactado para esse efeito.

(4) Dando cumprimento ao proposto na reunião anterior, foram formados dois 
grupos para a preparação de folhetos curtos e simples, a partir do conteúdo do 
Manifesto+60, constituídos pelos e pelas camaradas Deolinda Martin e Amaro 
Correia (1 grupo) e  Armando Mesquita, Berta Alves e Sérgio Bonito (1 grupo). Os 
folhetos deverão vir a discussão na próxima reunião de Fevereiro do Grupo+60. 
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PRÓXIMA REUNIÃO

A situação nacional dominou o debate:

(1) a situação na Justiça e a atuação do Ministério Público; 

(2) a questão da Saúde e as greves em curso tendo sido questionada a sua justeza; 

(3) a integração e a relação com os/as imigrantes e outras comunidades, a 
necessidade de mediadores/as sociais e culturais;

(4) os movimentos de extrema direita, as próximas campanhas eleitorais e a 
estratégia política do Bloco. 

(1) A consulta feita aos membros do Grupo para alteração da data da nossa 
reunião mensal confirmou a mudança solicitada. Assim, as nossas reuniões 
passarão a ter lugar na 2ª terça feira de cada mês à mesma hora. A próxima 
reunião será a 12 de Fevereiro.

(2) A visita ao Museu do Aljube foi marcada para dia 23 Fevereiro, pelas 15h, e 
foram feitas inscrições.

(3) Não está a ser fácil conseguir os/as oradores/as para o Encontro, a Coordenação 
teve de progredir para outros nomes e disso dará contas na reunião.

(4) O Processamento das pensões em Janeiro. Como devem ter dado por 
isso, o processamento das pensões em Janeiro não decorreu com normalidade. 
Houve reformados/as que viram o montante da sua reforma baixar enquanto 
outros/as sentiram um pequeno aumento. Este sobressalto e discrepância ficou 
a dever-se ao atraso na publicação das tabelas de IRS para 2019. O Governo 
diz que tudo será reposto com o processamento da pensão de Fevereiro. Esta 
situação coloca três questões importantes: a máquina administrativa não 
executa de forma diligente as decisões governamentais e o Governo nada faz 
para a corrigir; mais uma vez são os/as reformados/as que servem de escudo 
para estas arremetidas de incompetência; durante um mês os/as reformados/as 
atingidos/as terão de sobreviver com menos dinheiro e o Governo não manifesta 
nenhum incómodo com a situação; até ao processamento de Fevereiro, os/as 
reformados/as estarão em grande intranquilidade sem terem a certeza do que 
virá a acontecer. Perante a situação criada, a Coordenação contactou a direção 
do Bloco no sentido do Governo ser questionado sobre o atraso verificado. 

(5) A Apre divulgou uma petição “Complemento Solidário para Idosos”, assunto 
que  tem merecido a nossa atenção mas não tem encontrado eco no Parlamento. 
São precisas no mínimo 4 000 assinaturas para forçar o debate em plenário da 
AR (https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT91731).

12  DE FEVEREIRO 2019 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos
 1. Análise política: 
   1. A situação nacional; 2. Actualidade internacional
 2. Folhetos para divulgação das propostas do Grupo+60
 3. Outras informações

ANÁLISE POLÍTICA

JÁ DEPOIS  
DA REUNIÃO


