
 

 

Intervenção de Manuel Cunha  

Quero começar por agradecer a vossa presença, na apresentação do Mandatário 
pelo Distrito de Vila Real às próximas legislativas.  

É com muito prazer que aceitei esta tarefa – a de Mandatário Distrital da CDU, 
depois de nas últimos Mandatos, ter encabeçado a Lista de Candidatos. Sinto-me 
honrado pela confiança que depositam em mim. Mas tenho sobretudo orgulho de 
ser Mandatário de uma lista que herda a força e a dedicação que a Coligação 
Democrática Unitária tem demonstrado na luta pela defesa dos direitos, 
interesses e necessidades do povo deste Distrito. Que herda os ensinamentos de 
um colectivo de pessoas que se orientam pelos princípios do Trabalho e da 
Honestidade, com vista a uma sociedade mais justa, onde a esperança não seja 
uma palavra vã. 

Sei que muitas vezes nos acusam de dizermos sempre a mesma coisa. Falam até 
de uma cassete. 

Não será assim que nos vão calar, antes estou convicto que mais do que nunca 
precisamos de continuar a apresentar as nossas propostas, porque é preciso 
acreditar em verdadeiras alternativas. 

Não nos calamos, o tempo e a história tem-nos dado razão. 

Senão vejamos:  

- As políticas de direita, agravadas nos últimos anos pelos PEC’s e pelo Pacto de 
Agressão, travaram o desenvolvimento deste Distrito, que ficou mais pobre e 
mais desigual. Num Portugal mais endividado e mais dependente; 
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- Assistimos ao encerramento de dezenas de serviços públicos, ao aumento do 
desemprego, da pobreza, da emigração e da exclusão social; agravou-se a queda 
da natalidade e o envelhecimento das populações. 

- Muitas famílias vivem hoje em situações dramáticas, outras sentem o agudizar 
dos seus problemas. 

A CDU, atenta à realidade do Distrito, irá apresentar os seus compromissos, as 
suas propostas políticas, para este Distrito, consciente da situação do País, mas 
também conhecedora das possibilidades de inverter o actual rumo. E fazemo-lo 
na sequência de toda uma intervenção feita nos últimos anos, que é a melhor 
demonstração de que um voto na CDU é sempre um voto útil.  

Porque a CDU acredita que o combate às desigualdades e o desenvolvimento 
económico, dependem do crescimento da produção nacional, na criação de 
emprego, da reposição dos salários.  

Que para o desenvolvimento regional e coesão territorial tem que existir 
investimento público, e um estado social eficiente e eficaz. 

Acreditamos na viabilidade da Região e na possibilidade de inverter o 
envelhecimento da população e o despovoamento do território. Acreditamos que 
é possível que a Natalidade volte a crescer, devolvendo-nos o futuro. Para isso é 
necessário um conjunto amplo de iniciativas locais e nacionais que assegurem os 
direitos dos que nascem e também os direitos dos que fazem nascer. 

Para tudo isso, é necessário o aproveitamento das potencialidades do Distrito: 
desenvolvimento da agricultura, fixação de indústrias designadamente ligadas às 
características da região (como seja a transformação de pedra, de produtos 
agrícolas,) etc; 

É necessário implementar a Regionalização e repor as Freguesias extintas. 

Nos próximos anos a defesa dos Baldios e dos direitos dos Compartes, vai ganhar 
uma importância maior. Contem connosco, como podem contar também no 
combate á extinção das Portagens, à Privatização das Águas e à reposição dos 
apoios ao desenvolvimento da Região do interior. 

Contém também connosco na defesa dos serviços Públicos de Saúde, dos 
Tribunais e da Escola Pública em que a proximidade seja também um critério de 
qualidade. 



Para nós é uma questão essencial assegurar o transporte gratuito de doentes não 
urgentes, sempre que ele seja imposto por falta de resposta de cuidados de saúde 
de proximidade. 

 Os candidatos e eleitos da CDU, só têm uma cara, seja neste distrito, na 
Assembleia da Republica ou no Parlamento Europeu. Honram a palavra dada, e 
não estão enlameados nos casos de corrupção e acto ilícitos que para nosso mal e 
deste país, tanto têm proliferado. 

Porque não continuarmos a dizer aquilo em que acreditamos se fomos nós que 
alertamos e combatemos os caminhos errados que nos têm imposto, se temos 
sido nós a força de unidade e de convergência de todos os que não se resignam 
com o abandono da agricultura, com a desertificação e o despovoamento. 

Somos nós os que se identificam com os valores de Abril, que acreditam num 
Portugal com Futuro, que acreditam no povo português, na sua história, nas suas 
conquistas, na sua liberdade. 

Encaramos as próximas eleições com confiança, assumimos o objectivo de 
esclarecer a população, denunciando os responsáveis pela situação em que o país 
e o Distrito se encontram mergulhados. 

Afirmamos a necessidade e a possibilidade de romper com este rumo. 

A ruptura e mudança necessárias à vida nacional passam pela construção de uma 
alternativa patriótica e de esquerda. Passa pela força do voto na CDU. 

Contamos com o apoio e a convergência de todos os que lutaram e lutam na linha 
da frente desta região e deste povo. 

Estou certo que a Lista que a CDU irá apresentar num grande comício que iremos 
realizar em Vila Real, com a presença do Sec. Geral do PCP, no próximo dia 18 de 
Julho, às 21H00, em frente à CM, será constituída por Homens e Mulheres, nos 
quais podemos confiar, conhecedoras dos problemas do Distrito, que tudo farão 
para levar os mesmos à AR, caso fossem eleitos. 

Viva a CDU! 

Viva o Povo do Distrito! 

Manuel Justino Matos Cunha – Mandatário Distrital da CDU -, pelo Circulo 
Eleitoral de Vila Real 

03 de Julho/2015 


