
Queridos  camaradas,  amigos  e  amigas,  companheiros  e

companheiras,

Não nasci em Cascais, mas adoptei esta terra como minha desde

que aqui cheguei, há mais de 20 anos.

Aqueles que me conhecem, sabem como amo Cascais e como a vivo

de forma intensa.

Desde  sempre  me  preocupei  e  interessei  pela  vida  autárquica,

vivendo de perto os problemas e particularidades desta nossa terra.

Apresento-me agora perante vós, para dar corpo ao desafio, que

não poderia  recusar,  dirigido pela CDU, a coligação que reúne o

Partido Comunista Português, O Partido Ecologista “Os Verdes”, a

Intervenção  Democrática,  e  muitos,  muitos  outros  democratas

independentes.

A honestidade,  a  competência  e  a  força do trabalho,  que são  a

marca distintiva da CDU em toda a parte do país, obrigam-nos a

encarar este desafio com confiança, determinação, disponibilidade,

responsabilidade e, sobretudo, uma permanente vontade de fazer

mais e melhor por Cascais e por todos quantos como nós Amam

viver aqui.

Hoje, perante vós, assumimos o compromisso de que não iremos
poupar  esforços,  fazendo  sempre  tudo  o  que  estiver  ao  nosso
alcance  e  usando  todos  os  conhecimentos  adquiridos,  para
contribuir para a criação de melhores condições de vida, com menos
betão,  melhor  ambiente,  mais  cultura,  mais  participação  e



democracia para uma vida mais realizada,  para os  trabalhadores,
para os jovens, para os reformados. Para todos!

As  populações  reconhecem  e  dão  valor  ao  trabalho  autárquico

desenvolvido  pela  CDU e  pelos  seus  eleitos  nas  Assembleias  de

Freguesia, na Assembleia Municipal e na Vereação da Câmara, que

ao longo dos últimos 4 anos exerceram os seus cargos em prol das

populações e em defesa do superior interesse público, norteando a

sua  acção  pelos  princípios  do  Trabalho,  da  Honestidade  e  da

Competência, exclusivamente “Por amor a Cascais”.

É nosso objectivo reforçar o número de votos e aumentar o número

de eleitos  da  CDU  nos diversos  órgãos  autarquicos do Concelho,

certos de que a obtenção desse resultado representará um benefício

para os munícipes de Cascais e uma garantia  de que os direitos e

interesses das populações estarão salvaguardados.

As  listas  da  CDU,  além  de  contarem  com  a  experiência  e  o

conhecimento de pessoas que se dedicam à causa de Cascais, há

vários anos, são listas construídas por homens e mulheres capazes e

dedicados e com muitos jovens preparados para um projecto que é

aglutinador  e  que  procura  trazer  à  participação  mais  gente,  de

várias  áreas  e  experiências  profissionais,  mas  todos  dispostos  a

tomarem nas suas mãos a construção de um futuro melhor para

todos os  cascalenses.   

A  democracia  só  será  uma  realidade  se  os  cidadãos  puderem

efectivamente confiar em quem os representa, e se quem é eleito

souber honrar as expectativas dos cidadãos eleitores. A realidade

diz-nos  que  por  cá  a  Democracia  está  doente.  Creiam,  amigos,

companheiros e camaradas, que a CDU sabe como se cura este mal:

com respeito pelas pessoas, pela melhoria das suas condições de

vida,  com  a  dignificação  do  seu  trabalho  e  com  o  incentivo  à



participação dos munícipes, na tomada de decisões sobre aquilo que

diz  respeito  ao  lugar  onde vivem.  Com Trabalho,  Honestidade  e

Competência,  com a CDU e com Amor a Cascais,  faremos  desta

terra um lugar melhor, mais justo e mais rico para todos.  

É nossa preocupação garantir um tratamento equitativo das várias

áreas  do  Concelho,  dando  especial  atenção  às  zonas  mais

desfavorecidas e  abandonadas  pelo  actual  executivo  camarário,

para que todos os munícipes,  sem exceção,  se sintam realmente

moradores de Cascais.

Durante o último mandato na Assembleia Municipal,  a maioria de

direita  PSD/CDS,  tentou  impor  a  sua  política  do  quero,  posso  e

mando,  aproveitando  o  pouco  democrático  Regimento  da

Assembleia Municipal, para tentar condicionar a nossa intervenção. 

No entanto, conseguimos levar à discussão na Assembleia, as mais

diversas questões levantadas nas variadas visitas e contactos com

moradores,  com  o  mundo  do  trabalho,  com  as  actividades  dos

micro,  pequenos  e  médios  empresários,  assim  como  com  o

movimento associativo.

Levámos à discussão da Assembleia, questões relacionadas com o

ambiente,  como  o  caso  da  Quinta  dos  Ingleses,  assim  como  a

denuncia dos vários atentados ambientais.

Participámos  nas  diversas  comissões  da  Assembleia,  sempre  em

contacto directo com as populações.

Propusemos  reuniões  descentralizadas  para  que  a  Assembleia

estivesse  junto  das  pessoas  nas  localidades,  mas  a  maioria  que

ainda desgoverna esta Câmara impediu-o. Mas não desistimos!



Manteremos a intervenção na Assembleia Municipal  com base na

ligação ás populações, aos trabalhadores e a todas as forças vivas

deste Concelho na construção de uma vida melhor e de uma melhor

qualidade de vida.

Meus  camaradas  e  amigos,  o  reforço  da  votação  na  CDU,  em

Cascais, será o reforço da Democracia e da Liberdade.

VIVA A CDU!

VIVA A DEMOCRACIA!


