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A Intervenção da CDU/Gaia no 

mandato autárquico 2013- 2017 

 

 

 O País vive submetido a uma política de austeridade que está a conduzir 

à pobreza cada vez mais portugueses. A campanha eleitoral da CDU só 

podia ser, por isso, austera nos meios financeiros e recursos utilizados. 

 Contrasta com as campanhas perdulárias dos três declarados “herdeiros” 

da actual gestão municipal e com algumas iniciativas eticamente 

condenáveis, como o aproveitamento indecoroso de passeios de idosos, 

pagos, e bem, pelo erário público mas para que foram convidados 

apenas certos candidatos, ou os “comícios” com cantores da moda e 

comidas e bebidas à discrição. A CDU nunca recorrerá a tais processos 

para obter o voto dos eleitores. 

 A CDU realizou uma campanha terra a terra e alicerçou o seu programa a 

partir da auscultação de pessoas e instituições nas 24 freguesias, do seu 

património de intervenção nos órgãos autárquicos (mais de 150 

requerimentos só na Assembleia Municipal, num esforço sem paralelo) e 

de numerosas acções públicas em defesa dos direitos de quem trabalha, 

da economia nacional, da democracia de proximidade. 
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 O Programa da CDU é constituído por 70 medidas, tomando como eixos 

da sua intervenção o rigor nas contas, a gestão transparente e 

moralizada, a definição de outros critérios e prioridades na aplicação dos 

recursos, o emprego e o desenvolvimento, a acção social, os serviços de 

proximidade, a cultura e o desporto juvenil. A primeira das 70 medidas 

será o pedido de uma Auditoria às contas do Município. 

 Diferentemente de outras candidaturas, a CDU não faz promessas de 

milhões, que são uma feira de ilusões, antes apresenta Compromissos 

que são para honrar e de que prestará contas dentro de 4 anos. 

 Depende dos eleitores definirem o âmbito da intervenção da CDU: se 

apenas no órgão fiscalizador, a Assembleia Municipal, como no presente 

mandato, ou também no órgão executivo, a Câmara, onde no passado 

deixou marcas assinaláveis, em que a sua acção pode ser decisiva nos 

difíceis tempos de hoje. 

 Cabe aos eleitores decidir, e cada voto conta e dita o resultado.  

 No próximo domingo, a grande notícia não será qual dos três “herdeiros” 

fica à frente, mas se a CDU volta à Câmara. 

 Para todos quantos anseiam por uma mudança de fundo, o voto 

útil é na CDU. 
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