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Para nos afirmarmos parte activa do Bloco de Esquerda.

Para a capacidade de realização e reflexão dos e das activistas em cada localidade.

Para reforçar iniciativas que envolvam as populações, na confiança relativamente às for-
ças de criatividade e mudança do quotidiano nas vilas e cidades.

Para persistir no contacto com as pessoas, afirmando que é necessário e possível mudar 
o equilíbrio social e transformar o mundo numa sociedade justa e fraterna.

Para respeitar os âmbitos de decisão de cada e todos os órgãos eleitos do BE.

Para recusar o espartilho artificial em moções que excluem as e os que afirmam a von-
tade de usar sempre a própria cabeça, para decidir o que queremos e o que não queremos 
fazer.

Para que a decisão de cada aderente esteja livre durante todo o debate preparatório e 
possa ser exercida, sem constrangimento, no momento das votações em convenção.

As e os aderentes de Sintra, abaixo-assinados apresentam-se como plataforma local em 
lista de delegadas e delegados à X convenção do Bloco de Esquerda, sendo a mandatária 
a primeira da lista abaixo; lista que deve ser entendida como de subscritores e subscrito-
ras desta plataforma e simultâneamente como lista de candidatas e candidatos a delega-
das e delegados na sequência indicada.

 

Sintra, 3 de Junho de 2016

Maria Helena de Lemos de Oliveira e Carmo – aderente 2050

Rafael Humberto Pinheiro Lopes – aderente 12254

Paulo Alexandre Trindade de Jesus – aderente 1453

Ilídia Maria Costa Pinheiro – aderente 3633

 Luís Fernando da Conceição Macedo – aderente 11903

Rui Jorge de Matos Vera Távora – aderente 7530

[Esta plataforma serviu de fundamentação política para a apresentação de lista de candidatos/as 
a delegados/as à X Convenção na Assembleia Eleitoral de Sintra] 

X CONVENÇÃO NACIONAL 
DO BLOCO DE ESQUERDA 
25 E 26 DE JUNHO DE 2016

PLATAFORMA POLÍTICA

Autodeterminação


