
BE muito aquém nas eleições
mas direcção não está emcausa

MariaLopes
SemaCâmarade SalvaterradeMagos
semumvereadoremLisboa comme
nosvotosemenos vereadores no con
junto do país Um desaire admite o
coordenador do Bloco de Esquerda
que diz que os resultados do partido
ficarammuito aquém das expecta
tivas e dos objectivos fixados Mas
João Semedo e a comissão política
que anteontemànoite se reuniu não
vêem qualquer razão para pôr em
causa a coordenação a direcção ou
a sua estratégia política
Semedo afirma que se teve uma

quota parte de responsabilidade
não a enjeita Prefere no entanto
dizer NoBloco quandoganhamos
ganhamos todos quandoperdemos
perdemos todos

OBEperdeuo únicomunicípioque
lideravaparao PS Semedo cabeçade
lista em Lisboa falhou a eleição por
52 votos a nível nacional o partido
encolheu de uma votação de 3 02
em 2009 com 166mil votos para os
2 4 de domingo que representam
cerca de 120 mil votos e baixou dos
novepara os oito vereadores eleitos
Três de quatro objectivos falhados
Semedo diz mesmo que os resul

tados são claramente insatisfatórios
e estão muito longe daquilo que o
partido pretendia O único objecti
vo cumprido é afinal um que não
dependia só doBE mas antesde um
colectivo o afastamento do PSD da
presidência da Câmara do Funchal

conseguidoatravés deuma coligação
antidireita encabeçada pelo PS que
incluiuoBE MPT PAN PNDePTP e
queelegeu cinco vereadores Aúnica
vitória foi a das coligações anti Jardim
emquederrotámosestrondosamente
o jardinismo no Funchal aponta
Semedo regozija se coma derrota

monumental do PSD das coligações
do PSD com o CDS e do Governo
que viu condenada a política de
austeridade e troika O bloquista
reconhece que estas eleições con
firmaram tal como em 2001 2005 e
2009 umamuito frágil participação
enraizamento e inserção doBEno tra
balho autárquico Há que somar a
abstenção e uma dupla bipolariza
ção emboaparte do eleitorado que
sedeslocouparaa esquerdae se con
centrounadupla PS CDUouPS PSD
mas sempre em prejuízo doBE
Agoraque oGovernoestámais fra

co é necessário no entendimento
dobloquista encontrar à esquerda
muito rapidamente uma alternativa
O recado é direitinhopara o líder do
PS Aquestãoestá emsaber seAntó
nio JoséSeguro faz uma rejeiçãoclara
aoconvite aonamorodescaradoque
PassosCoelho PauloPortas Poiares
Maduro e Cavaco Silva todos os dias
fazemaoPS lança Semedoemdesa
fio Até hoje e isso émuito impor
tante não vimosdeSeguro um não
claroa estas tentativas de aliciamento
e de sedução ao PS

A comissão política do BE convo
cou uma reunião da mesa nacional
para o próximodia 12
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