
 

 

Construir mais Esquerda 
 

A existência desta Plataforma não significa qualquer diferenciação do caminho 

conjunto, do Bloco de Esquerda/Açores - ou dos seus/suas signatários/as, com o 

património político que tem conduzido a nossa actuação, no todo nacional e, 

particularmente, nos Açores. 

 

Assumimos, de forma clara e empenhada, o postulado político apresentado pela 

moção A, presente à consideração da VIII Convenção do Bloco de Esquerda, que 

assume as referências centrais do nosso passado colectivo e perspectiva a 

condução polític,a perante as novas realidades  

Não nos move qualquer tipo de luta personalizada que, como todos/as sabemos, 

nos conduziria ao grau zero da política. 

 

Mas, tão somente, o nosso desacordo, quanto ao processo daquilo a que se 

convencionou chamar “ alteração de liderança”, bem como ao método utilizado  de 

colocar a moção política ao serviço de uma alteração estatutária. 

 

Assumimos que a linha de demarcação política, hoje, em todo o país, passa pelo 

combate à política da Troika. 

A Troika e os partidos que a apoiam - PS, PSD e CDS – assumem, de forma clara, 

a defesa de sector financeiro e, neste desiderato, impõem aos trabalhadores e ao 

povo  o desemprego e a miséria, como contrapartida. 

 

Assumimos a necessidade de pugnar por um europeísmo de esquerda que 

congregue forças, neste combate contra os ditames da finança e pela democracia. 

 

Assumimos a necessidade de uma política de paz, a nível mundial, com a saída de 

Portugal da NATO e, também por isso, nos temos batido, nos Açores, pelo fecho 

da Base das Lajes. 

 

A congregação de forças sociais e políticas, no combate para a criação de um 

governo de esquerda é, não só uma necessidade, como uma urgência, em torno 

de políticas claramente demarcadas da troika, quer seja a troika musculada ou a 



troika mais suave ou a troika mais rápida ou mais lenta. A essência está na política 

e não na dose ou velocidade. 

 

Assumimos o trabalho para continuar, também nos Açores, o processo de 

crescimento do Bloco de Esquerda, aprendendo com a experiência acumulada e 

avançando para novas formas de enquadramento político e de acção política. 

 

 
 

Lista de Delegados de S. Miguel e St.ª Maria, à VIII Convenção Nacional do Bloco 
de Esquerda, pela Plataforma  Construir Mais Esquerda 

  
 

1- Zuraida Soares 

2- Lúcia Arruda 

3- Luís Carlos Brum 

4- Vera Pires 

5-  António Lima 

6- Paulo Sanona 

7- Emanuel Torres 

8- Eduardo Torres 

9- Gabriela Oliveira 

     10- Daniel Ferreira 

Suplentes 

1- Marco Andrade 

2- Sandra Novo 

 
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  


