
LISTA  A - POR UM BLOCO MAIS FORTE, COESO E PRÓXIMO DAS PESSOAS

As eleições para a nova Comissão Coordenadora do Concelho de Olhão (biénio 2014-2015) 
realizam-se num contexto político particularmente grave no país e no concelho.

Para responder a esta situação, é indispensável um Bloco mais forte, coeso e próximo das 
pessoas.

Para tal propomo-nos:

• Alargar o debate e a participação democrática dos aderentes na vida interna do 
partido e nas grandes questões da vida política nacional e local;

• Aumentar a influência e o raio de acção do partido no seio da população através de 
acções de esclarecimento e informação e do recrutamento de novos aderentes, 
nomeadamente jovens;

• Apoiar, de forma sustentada e continuada, o trabalho dos eleitos nas Autarquias;
• Prosseguir o levantamento das principais problemáticas que afectam a população do

concelho a nível social e autárquico;
• Intervir na defesa dos diferentes sectores da sociedade afectados pela política de 

austeridade e empobrecimento do Governo Passos/Portas/Troika (trabalhadores, 
desempregados, jovens, mulheres, reformados e pensionistas, minorias, emigrantes,
etc.);

• Reforçar a participação activa de cidadania independente no debate e solução dos 
problemas que afectam a população a nível nacional e concelhio;

• Implementar regularmente acções de esclarecimento e informação sobre a 
actividade do Bloco de Esquerda no concelho e no país;

• Dinamizar a sede e promover iniciativas de convívio, envolvendo aderentes e 
simpatizantes.

Queremos e podemos crescer na democracia e na participação!

Por um Bloco mais forte, coeso e próximo das pessoas!



Composição da Lista A - Mandato 2014-2015

Para a eleição da Comissão Coordenadora de Olhão apresenta-se a lista seguinte, que tem 
como primeira subscritora e candidata a aderente nº A-9697, Mónica Cristina Lopes Neto.

Mónica Neto A-9697 Advogada

Rogério Neto A-9698 Professor

Idalécio Soares A-8378 Prof. Aposentado

Iveta Rosário A-8874 Emp. Restauração

Marcos Quitério A-7471 Técn. Comercial

Marco Mattos A-10673 Professor

Gilda Gil A-10675 Info. Tecnifar.

Sérgio Miguel A-7266 Formador

António Pereira A-512 Professor

Mónica Charneca A-8377 Estudante

David Berrueco A-10617 Nadador Salvador

Alcindo Norte A-8378 Micro Empresário

Elsa Lopes A-1690 Professora

Fábio Silva A-8381 Estufador

José Ramos Vaz A-10672 Técn. Telecomunic.

Delegada da Lista:  Iveta Rosário (A-8874)     

Olhão, 15 de Fevereiro de 2014
Mónica Neto


