
1 

 

 

CDU/São Jorge 

 
• Tele: 912914126         • Página: www.facebook.com/cdusaojorge 
• Mail: cdusaojorge@hotmail.com   • Morada: Presa das Cruzes, nº2, Urzelina 

Caros camaradas, ativistas, amigos e simpatizantes da CDU…  
 
Assumo hoje, aqui, novamente, com muita honra e responsabilidade encabeçar a lista de 

candidatos à Assembleia Municipal das Velas pela CDU, serei apenas o primeiro de um coletivo de 
mulheres, homens e jovens cujo o compromisso maior é com a população do Concelho das Velas. 

 
A CDU apresenta esta candidatura ciente da sua expressão eleitoral que habitualmente 

detêm, mas também se apresenta com uma elevada dose ambição e otimismo, com a certeza de ser 
a alternativa credível às forças políticas em maioria na Assembleia Municipal das Velas. 

 
A CDU está, como sempre esteve, aberta ao diálogo com a população velense e naturalmente 

junto dos munícipes deste Concelho definir as suas linhas de atuação no Poder Local, esta força 
política apresentar-se-á com um conjunto de pessoas com vontade própria e com o desejo de aderir 
à causa pública, sem qualquer interesse pessoal. 

 
Estão, pois, apresentados ao Concelho os candidatos da CDU à Assembleia Municipal das 

Velas, da Calheta e à Assembleia de Freguesia de Rosais, isto é, aquilo de mais importante se pode 
dizer destes candidatos e candidatas, é que encontramos entre eles gente que está disposta a lutar 
por uma política autárquica diferente, estando na luta contra sobreposição de interesses 
particulares ao interesse coletivo e ao bem comum. 

 
Estando na luta para que todos, sem exceção, participem nas decisões que a todos nos 

afetam, quer seja nas grandes, quer seja nas pequenas causas, estão e estarão ao lado dos munícipes 
de todo o concelho a exigir serem ouvidos e que as suas vontades sejam plasmadas nas decisões da 
Câmara, primeiro ouve-se e depois decide-se com população, é esta a premissa que guia esta 
candidatura. 
 

São estes os candidatos que defenderão: 
- Um maior rigor na elaboração dos planos de pormenor, especialmente nas nossas fajãs; 
- Um aumento do orçamento para as Juntas de Freguesia por consequência da sua autonomia; 
- Uma regulação dos apoios às instituições e associações, tornando-os mais justos e equitativos; 
- O apoio à compra de medicamentos por parte dos idosos; 
- A criação de um grupo de ação social municipal; 
- O aumento dos valores destinados às bolsas de estudo; 
- A criação do Conselho Local de Educação; 
- A construção de um novo Centro de Saúde das Velas; 
- Mais e melhores transportes públicos; 
- Defesa da integridade paisagística do Concelho; 
- Por uma melhor e mais abrangente política pró-animal. 
Entre muito mais… 

 
A transformação que queremos levar a cabo no nosso Concelho não resulta de nenhum 

programa acabado e pronto a servir, é uma transformação que se faz com as pessoas, com os 
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velenses é com eles que queremos construir e implementar as nossas posições, será uma posição 
contruída sobre o terreno firme e confiável do trabalho que a CDU fez nos últimos quatros na 
Assembleia Municipal, sendo o tempo de prestar contas aos munícipes desse trabalho, já 
começámos a fazê-lo e vamos continuar a fazê-lo nos próximos dias e semanas, mas para nós o 
balanço destes últimos 4 anos tem um sentido especial, por ter sido inédito na história da 
democracia local em São Jorge, mas não se limita a olhar para trás, para aquilo fizemos neste 
mandato que agora termina e para aquilo que outros não fizeram, este balanço serve sobretudo 
para ganharmos balanço para lutarmos por um política em prol do Município, dos munícipes e de 
quem nos visita. 

 
E o Município que queremos, é um Município onde a participação pública é uma realidade e 

não uma encenação, onde são os munícipes de forma democrática e participada a decidir e não 
apenas órgãos governativos e para isso continuaremos a lutar, também, por Orçamento Participativo 
com uma dotação orçamental digna. Com a CDU a participação não será esta espécie de encenação 
que hoje existe no Município. 

 
E para estas mudanças há que ter coragem para as levar avante, e nós temo-no-la! 

Com o reforço da CDU na Assembleia Municipal, os velenses estarão seguros que terão neste órgão 
deputados ativos e interventivos defensores dos interesses coletivos dos munícipes e não meros 
agentes políticos passivos de um executivo camarário. 

 
Hoje a CDU está a assumir o compromisso de chamar mais apoiantes e simpatizantes, para 

que esta nossa candidatura seja dos velenses e para os velenses! 
  
Não poderia deixar de recordar o camarada Francisco do Carmo, que há 4 anos era o nosso 
mandatário e ao longo de toda a sua vida sempre mostrou uma nível de resiliência inesgotável 
mantendo, como poucos, a atividade do PCP na nossa ilha.  
 

António Machado, 14 de Agosto de 2021 
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