
 

 

 

Assembleia Eleitoral: Assembleia Eleitoral do Distrito da Guarda, que abrange os 

concelhos de Manteigas, Gouveia, Seia, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa, Celorico da 

Beira, Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Trancoso, Guarda, Mêda e Sabugal. 

Mesas de Voto:  

a) Sede Distrital do Bloco de Esquerda da Guarda, com a seguinte morada, Av. Cidade 

Safed, nº7- 1º Ft, 6300- 537 Guarda, para os aderentes dos concelhos dos 14 

concelhos do Distrito da Guarda. 

Data e horário do ato eleitoral: 18 de junho, das 15h às 18h. 

Mesa da Assembleia Eleitoral: A MAE é constituída pelos seguintes elementos: Bruno 

Andrade, Patrícia Lucas e Marco Loureiro. Para qualquer esclarecimento, a MAE poderá 

ser contactada através do número 914725450. 

 

Votos por correspondência: Os envelopes com o voto por correspondência devem 

chegar à sede distrital do Bloco da Guarda, com a seguinte morada, Av. Cidade Safed, 

nº7- 1º Ft, 6300- 537 Guarda, até à véspera do dia da assembleia eleitoral e entregues 

nas mesas de voto a tempo de serem escrutinados juntamente com os votos 

presenciais. 

 

 
Plataforma “Unidade e Ação Direta contra o Interiocidio” 
 
É de conhecimento público que uma enorme parte do território português está a passar 
por um momento de grande dificuldade, onde o aumento do despovoamento e 
empobrecimento é uma constante realidade. 
Sendo que mais de metade dos municípios, ou seja, cerca de 165 estão na lista dos 
considerados territórios de baixa densidade. 
Ano após ano, assistimos a mais encerramentos e a uma redução de valências no ensino 
público, no sistema nacional de saúde e na justiça. 
A agravar estas situações, o governo central insiste em diminuir o valor das transferências 
para os municípios e freguesias, dando desta forma um “empurrão” ao aumento das 
assimetrias regionais. 
Estes concelhos e distritos do Interior precisam urgentemente de decisões que permitam 
dar a volta e encerrar este ciclo que obriga todos os dias os seus habitantes a refletir se 
ainda vale a pena não desistir de viverem aqui! 
E porque nós não desistimos, queremos um Bloco mais ativo e empenhado na defesa de 
um Portugal mais igualitário! 
 



 

 

Os militantes abaixo – indicados subscrevem esta plataforma: 
 
1. Marco Alexandre da Silva Loureiro --------- Militante nº 1649 
2. Tiago Antunes da Silva ------------------------ Militante nº 4173 
3. Bruno Alexandre Figueiredo Andrade------- Militante nº 9645 
4. Carlos Manuel Monteiro Pires ---------------- Militante nº 10744 
5. Tiago Ferreira Frias ---------------------------- Militante nº 10707 
 
 
 
Lista de candidatos/as a delegados/as à X Convenção: 
 
1. Marco Alexandre da Silva Loureiro ----------------- Aderente 1649 

2. Bruno Alexandre Figueiredo Andrade ------------- Aderente 9645 

3. Patrícia Alexandra Soares Lucas Monteiro ------- Aderente 3342 

4. Tiago Antunes da Silva ---------------------------------- Aderente 4173 

5. José Luís Cabral Antunes Pombo ------------------- Aderente 10743 

6. Marisa Marlene R. Martins Andrade ----------------- Aderente 11569 

7. Carlos Manuel Monteiro Pires ------------------------- Aderente 10744 

 

 

Suplentes 

 

8. Tiago Ferreira Frias ---------------------------------------- Aderente 10707 

9. Mário Carlos Andrade ------------------------------------- Aderente 11880 


