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Nota de Imprensa 

 

Intervenção do Coordenador do PCP, Marco Varela, na apresentação 

Manifesto Eleitoral e Candidatos do Faial 

 

 

Aos faialenses, 

Estamos aqui hoje porque lutamos por uma mudança em outubro. Mudança esta, caros 

amigos e amigas, que resultará numa ilha do Faial mais desenvolvida e valorizada.  

O crescimento eleitoral da CDU e a eleição de mais deputados nestas eleições é uma 

realidade, para garantir uma política alternativa que defenda os faialenses. 

Desta forma, hoje, apresentamos um programa e uma alternativa para a ilha do Faial, um 

projeto com futuro feito de faialenses para faialenses. Projeto este que irá combater todo 

o conformismo que nos rodei e para isso precisamos de todos. A campanha eleitoral que 

aí se avizinha precisa de todos os militantes, simpatizantes e faialenses inconformados 

Estamos num tempo em que nos cabe dizer que a apatia política alimentada nesta Região 

em nome de uma dita estabilidade não pode dar lugar ao conformismo. 

Tudo devido a um desrespeito político pelo povo. Prometeram, prometeram durante 

anos, anunciaram-se como a melhor solução, mas tudo o que fazem tem caracter 

temporário e de pouco serve para o desenvolvimento regional.  

Coloca-se, assim, à CDU um grande desafio: não podemos permitir que a frustração dê 

lugar à abstenção. Não podemos deixar que a desilusão se torne em demissão. Cabe-nos, 

por isso, esclarecer que não são todos iguais, que o que é preciso é dar mais força a quem 

está comprometido com a justiça social, que o que é preciso agora é apoiar quem está 
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presente, e sempre, do lado das populações, com os trabalhadores, e tem provas dadas 

de que um novo rumo é possível para a ilha do Faial e para toda a Região. 

 


