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Por uma freguesia de TODOS e para TODOS!

Somos os candidatos da CDU. Afirmamo-nos pela diferente atitude, pela honestidade e pela competência - há muito
provadas nas autarquias em que participamos – e também pela vontade de servir as populações.

A CDU é uma voz necessária na defesa dos interesses de todos, para dar corpo a causas e aspirações locais, e assegura
uma presença crítica, exigente e construtiva, para garantir uma gestão transparente e eficaz, combater erros e desleixos e
fazer avançar propostas necessárias ao desenvolvimento da nossa Terra. 

É comum ouvir-se dizer que “os políticos são todos iguais”! Os candidatos da CDU afirmam de modo muito claro que tal consideração não 
passa de um grosseiro erro. Está por demais comprovado que há gente que se serve da política mas outros há que estão na política para 
servir. Esta última atitude é uma evidência nas condutas exemplares dos eleitos da CDU na gestão autárquica ao longo de todos estes anos 
desde o 25 de abril de 1974. É esta diferença a marca distintiva da CDU. Afirmamos: Está na mão dos eleitores a possibilidade de alteração 
das atuais condições de governação autárquica: VOTANDO CDU no próximo ato eleitoral. 

Os candidatos da CDU têm críticas a apresentar sobre a gestão implementada nos últimos anos, na freguesia. A primeira pela inércia, 
marasmo e falta de dinamismo; a segunda porque o seu elenco nunca se afirmou como uma junta de freguesia.  

Os candidatos da CDU à futura Assembleia de Freguesia não prometem nada que não possam cumprir como, aliás, é dever de todo o 
cidadão honesto e responsável. Podem as populações da Freguesia estar certas de que, sejam quais forem os eleitos para a Câmara 
Municipal, poderão sempre contar com a CDU na defesa dos seus direitos e garantias.

É sabido que a nossa campanha não vai dispor dos recursos que os outros partidos, terão à sua disposição. Não temos igual poder 
económico e estamos conscientes de que, em termos comunicacionais, alguns tentarão reduzir a nossa ação informativa, como já 
aconteceu no passado. No entanto, o nosso empenho ajudar-nos-á a ultrapassar as dificuldades. Faremos uma campanha pela positiva, 
séria, honesta e sempre comprometida com as populações, identificando-nos com os seus problemas. O objetivo da CDU é muito claro: 
levar a vontade do povo aos centros de decisão. 

Podem os eleitores ter a certeza de que não permitiremos que os candidatos à Assembleia de Freguesia que representam os partidos do 
chamado “arco do poder” venham agora “lavar as suas mãos como Pilatos”, em relação às suas responsabilidades nas más decisões 
tomadas. Sabemos que irão tentar demarcar-se das políticas desastrosas que têm sido impostas ao povo português, produzindo cada vez 
maior empobrecimento e espoliando os direitos dos trabalhadores, dos pensionistas e reformados e negando o direito ao trabalho a tantos 
jovens e tantos desempregados. O efeito trágico dessas políticas é, logicamente, também sentido pela população do nosso concelho. As 
culpas não podem “morrer solteiras”. Tudo faremos para denunciar quem tem contribuído para hipotecar o futuro do nosso País desta forma 
completamente inaceitável.

Os candidatos da CDU à futura Assembleia de Freguesia de Lavos comprometem-se solenemente a dar voz a todos os lavoenses, na 
intransigente defesa da melhoria das suas condições de vida, honrando o lema que adotámos:
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