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Em novembro recebeu-nos
Guillaume Hébert pola Comissão Altermundialista de Québec solidaire. QS representa o
soberanismo ecologista no
Québec e obteve o seu primeiro deputado nas eleições à Assembleia Nacional do Québec
de 2008. QS e PT destacaram a
conexão natural entre ecologia e soberanismo ao enfatizar
a defesa integral da Terra e
combinaram apoios futuros.

Também em novembro mantivemos uma reunião na cidade
“invicta” com o Secretário Geral do Movimento Partido do
Norte José Ferraz. PT e MPN
acordaram manter consultas
recíprocas nas questões que
afetem ambos os lados da raia
galego-portuguesa assim como acordar posturas e comunicados conjuntos sobre temas de especial importância
para a Galiza e o Norte.

Em outubro econtrámo-nos
com o Secretário Geral do Partido Eco-Democrata alemão
(Ökologish-Demokratische
Partei) Claudius Moseler para
articular uma aliança de partidos ecologistas europeus que
possa concorrer coordenadamente às eleições europeias e
apresentar Iniciativas Legislativas Populares no âmbito da
UE. Neste ano haverá outra
reunião com este fim.

Em setembro foi assinado em
Maputo um acordo de cooperação com o Partido Ecologista
-Movimento da Terra, representado polo seu Secretário
Geral João Massango. Esta
parceria representa o primeiro
passo para a constituição de
uma confederação de partidos
ambientalistas lusófonos bem
como do estabelecimento de
uma delegação do PT para a
África Austral.

Iniciamos 2012 com um encontro com o Partido pelos
Animais e pela Natureza (PAN).
Lançado há apenas um ano. O
partido presidido por Paulo
Borges obteve o seu primeiro
deputado nas eleições da Madeira. O PAN mostrou o seu interesse por participar na confederação de partidos lusófonos proposta polo PT e irá
colaborar na divulgação das
questões galegas em Portugal.

O representante do PT para os
Países Catalães Heitor Rodal
foi recebido polo Vice-secretário Geral de Relações Institucionais e Internacionais de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Jordi Solé. Destacou-se a analogia entre o conflito linguístico e isolacionismo normativo presente nos
dous países e discutiram-se
diversas hipóteses de colaboração para o futuro.

Continuando os trabalhos para
constituir uma aliança ambientalista lusófona subscrevemos
um novo acordo de colaboração com o Partido Nacional
Ecologista de Angola, representado polo seu Presidente
Fundador Gregorio Nsumbu
Mbala. O acordo contempla
ainda a possibilidade de cooperação técnica, nomeadamente para efetivizar a
presença na Internet do PNEA.

Em outubro mantivemos uma
reunião com James Brewer, na
altura um dos candidatos presidenciais do Partido Verde
para as eleições que terão lugar este ano nos Estados Unidos. Brewer, que já concorreu
para governador no Hawaii,
percebeu como o abandono da
língua própria da Galiza a pode colocar em pouco tempo na
posição testimunhal e folclórica que hoje ocupa o havaiano.
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Primeira Assembleia Geral
O PT celebrou a sua Primeira Assembleia Geral em
Ourense no dia 25 de setembro. A Assembleia elegeu
os membros que integrarão os órgãos de governo e
administração do partido. Assim, formam parte do
Conselho Executivo Xico Paradelo, Iolanda Rodrigues
Aldrei, Joám Evans Pim, Óscar Crespo Argibay, José
Manuel Nunes Vilar, Marcos Celeiro Carvalho, André
Pena Granha, José Manuel Barbosa e Ernesto Vázques
Souza. O Conselho de Garantias está integrado por
Irene Veiga Durão, Iolanda Mato e Concha Rodrigues
enquanto o Conselho de Contas foi assumido por Noemí Vásques Nogueiras, Guilhelme Rego Árias e Carlos Durão Rodrigues.

Dia da Terra 2011
Membros, simpatizantes e pessoas amigas celebraram um jantar de comemoração e convívio em Samil
neste 17 de dezembro, festejando a primeira edição
do “Dia da Terra”. Seguindo as propostas das Irmandades da Fala, o encontro procura reivindicar a data
de 17 de dezembro, aniversário da queda do Marechal Pero Pardo de Cela, como comemoração nacional genuinamente galega e aconfessional. O festejo,
coincidente com o 528º aniversário da execução de
Pardo de Cela, teve lugar no Museu Verbum-Casa das
Palavras de Samil (paróquia de Návia, Vigo), incluindo um jantar de convívio aberto.

Apresentação do Programa
O PT realizou a apresentação pública inicial da sua
proposta de programa político em Compostela no dia
21 de janeiro. O ato, que teve lugar na Biblioteca Pública Ângelo Casal dá continuidade a vários meses de
debate interno e diálogo com associações, coletivos e
movimentos sociais. Para além dos distintos eixos
programáticos, apresentou-se a plataforma colaborativa digital PT 2.0. desenvolvida com tecnologia
“wiki” de uso livre. A plataforma fará possível com
que qualquer usuário de Internet, independentemente da sua relação com o partido, possa realizar diretamente sobre o texto da proposta as modificações
ou acréscimos que considere oportunos.

25-M: Eleições no Eu-Návia
O PT concorreu pola primeira vez num processo eleitoral nos comícios do Principado das Astúrias celebrados no dia 25 de março. Apresentando-se como
uma candidatura com vocação simbólica, a iniciativa
visava colocar em destaque, de forma pública, sem
medo e sem complexos, a voz das pessoas comprometidas com os interesses e com a cultura da Terra
Eu-Návia, comarca lusófona situada no extremo ocidental do Principado. Para além de membros do PT, a
candidatura incluiu pessoas independentes como
Ánxel Suárez, Luis González Blasco “Foz”, Daniel
González Vázquez ou Alexandre Banhos.
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