
FAZER A DIFERENÇA EM CASCAIS  
 

A lista que se apresenta a sufrágio para as eleições da coordenadora 2018/20 pretende 

contribuir para a afirmação do Bloco de Esquerda em Cascais 
Reforçamos os objectivos cumpridos, nomeadamente no que concerne à consolidação da 
posição do BE como força motivadora de acção e como motriz dinamizadora da defesa do 
interesse público e da comunidade. 

 

A lista proposta pretende reforçar o diálogo entre todos/as que, à esquerda, estejam 
empenhad@s no derrube da maioria de direita no caminho de construção de unidade nas 
lutas fundamentais para o concelho. Fá-lo-emos sem ambiguidades: somos o BE, estamos cá 
para cumprir o nosso programa. 

 
A Lista que propomos alia a experiência à renovação. 

 
Neste mandato: 

 
 Faremos todos os debates e daremos visibilidade ao BE em Cascais; 

 Daremos prioridade ao trabalho local, ao movimento social e às lutas das populações; 

 Defenderemos sempre a Escola Pública e o SNS; 

 Lutaremos por Cascais, pela Igualdade, contra a discriminação e a violência por um município livre 
de racismo, homofobia e machismo. 

 Apostaremos nas políticas para as pessoas jovens nomeadamente Habitação, Espaços Culturais, de 
Lazer e Desportivos. 

 Defenderemos a Mobilidade e o Ambiente por Cascais verdadeiramente sustentável e amigo dos 
animais 

 Alargaremos o BE e integraremos tod@s @s nov@s aderentes 

Cascais, 27 de Março 2018 

Os/as subscritores/as da lista em anexo, concorrentes a eleições da Coordenadora Concelhia 
de Cascais 

 
ELEIÇÕES PARA A COORDENADORA CONCELHIA CASCAIS  21 de ABRIL  de 2018 

Efectivos: 
 Inês Ribeiro (aderente nr. 9412) 
 Luís Castro (aderente nr. 1713) 
 Cecília Honório (aderente nr. 0446) 
 Luís Salgado (aderente nr. 9790) 
 Sara Magalhães (aderente nr. 7650) 
 Afonso Filipe (aderente nr. 12198) 
 Tiago Teixeira (aderente nr. 12760) 

 

Suplentes:  
- Carolina Vieira 

- Américo Firmino (aderente nr. 3553) 
- Berta Alves (aderente nr. 0666) 

 

Mandatário da Lista: 
 Afonso Filipe (aderente nr. 12198) 


