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Antes de mais em nome da CDU quero agradecer a presença de todos presentes nesta 

sala, Comunicação Social, camaradas e amigos. 

Estamos no segundo acto público promovido pela CDU, no seguimento de outras 

iniciativas no ambito das eleições legislativas que se avizinham. 

Aproxima-se um momento importante para a vida do povo e dos trabalhadores, para o 

futuro do nosso país e do nosso distrito. As próximas eleições legislativas podem ser um 

momento significativo de reforço da CDU, de afirmação do seu projeto de 

transformação da sociedade, de afirmação como a verdadeira alternativa para o país, 

um momento de liberdade em que, com o voto, é o povo quem mais ordena.  

A CDU não vai enfrentar estas eleições legislativas depois de quatro anos fechada em 

gabinetes ou no parlamento a roubar a quem trabalha, a cortar nas reformas ou a 

destruir serviços públicos fundamentais para a vida dos portugueses. Vamos para esta 

batalha com a cabeça erguida, própria de quem durante quatro anos não deu um mês, 

uma semana ou um dia sequer de tréguas à política de direita que afundou e afunda o 

nosso país e o nosso distrito. A CDU foi, desde a primeira hora, a verdadeira oposição a 

este Governo de desgraça nacional do PSD e CDS e, ao contrário dos outros, respeitamos 

e cumprimos os nossos compromissos para com o povo e os trabalhadores.  

Foi a CDU que, apesar de não ter deputados eleitos pelo círculo de Vila Real não deixou 

de o visitar e apresentar no parlamento soluções para os problemas do nosso distrito. 

Foi a CDU que lutou contra quem promoveu a fome, a pobreza, o desemprego e a 

emigração para engordar os bolsos dos mais ricos do nosso país.  

A CDU apresenta-se assim às eleições depois de quatro anos de intensas lutas, tendo 

dado um significativo contributo para o desgaste, isolamento e degradação da base 

social de apoio do Governo PSD/CDS, provando que valeu a pena lutar. 

Estivemos junto dos jovens nas lutas dos estudantes, estivemos junto dos trabalhadores 

das empresas, junto dos trabalhadores da administração pública, estivemos em todas as 

greves gerais junto dos piquetes de greve, a dar a nossa solidariedade. Estivemos junto 

de tantos outros trabalhadores que lutaram nos locais de trabalho muitas vezes em 



condições muito difíceis, sem qualquer visibilidade, mas sempre com a solidariedade 

dos comunistas. 

A CDU, ao longo destes quatro anos teve uma ação impar de proximidade, intervenção e 

luta pela resolução dos problemas da população. Visitámos o Hospitail, a UTAD e tantos 

outros serviços. Reunimos com associações de diferente natureza,sempre com a 

intenção de ouvir os problemas do distrito e assim ganharam voz e resultaram na 

apresentação de perguntas ao governo e dezenas de projetos de resolução onde os 

nossos deputados apresentaram soluções concretas para os problemas do distrito. 

Assim, há muitas e justificadas razões para que a população do distrito confie o seu voto 

na CDU.                                                                     

Estivemos ao lado de quem luta, acompanhamos os problemas e apresentamos soluções 

e por fim, não traímos a confiança de quem votou na CDU no passado. Podemos andar 

de cabeça erguida e junto dos nossos familiares, amigos e colegas do trabalho afirmar 

que não foi por culpa nossa que o país e o distrito chegaram ao ponto que chegaram. A 

única alternativa passa pela CDU.  

Podemos e devemos dizer que dar mais força a CDU é dar força às lutas, é dar mais força 

às soluções que se impõem para o nosso distrito e para o nosso país.   

O nosso distrito tem muitas e boas condições para dar um belo contributo para que a 

CDU tenha um grande resultado eleitoral, contudo, ele não vai cair no nosso colo vindo 

do céu. É assim necessário que cada um dos militantes, amigos e apoiantes da CDU se 

transforme num candidato da CDU, promova o esclarecimento e convença mais e mais 

pessoas para construir, com a rutura patriótica e de esquerda que defendemos, uma 

sociedade mais justa e solidária. 

É hora camaradas e amigos. É hora de dar mais força a quem lutou e luta contra a 

exploração e a injustiça. É hora de dar mais força a quem nos últimos quatro anos nunca 

faltou ao nosso povo e aos trabalhadores do distrito de Vila Real. É hora de dar mais 

força a quem tem soluções para o distrito e para o país. É hora de dar mais força à CDU. 

Isso só será possível, com o vosso apoio na lista que muito me orgulha encabeçar e da 

qual vos apresento o seu mandatário. 
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