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Paulo Portas é o mandatário político da candidatura de Aveiro

Paulo Portas,  ex-Presidente do CDS e seis  vezes cabeça de lista do partido pelo círculo de
Aveiro, é o mandatário político da candidatura do CDS no distrito. Aqui fica a sua declaração:

“Quando em 2015 passei o testemunho a João Almeida e António Carlos Monteiro, tinha a
certeza de que defenderiam Aveiro e as suas gentes tão bem ou melhor do que eu o fiz ao
longo  de  seis  legislaturas.  A  certeza  confirmou-se:  foram  Deputados  em  destaque  muito
positivo, tanto em temas nacionais como na agenda dos interesses de Aveiro e dos Aveirenses.

João Almeida e António Carlos Monteiro merecem o voto e a reeleição porque – como se diz e
pratica em Aveiro – trabalharam muito e bem. E quem trabalha deve ser recompensado.

Em  temas  nacionais  destacaram-se  e  foram  úteis  ao  bem  comum.  Para  dar  apenas  dois
exemplos:  João  Almeida  foi  o  autor  do  muito  pertinente  e  direto  relatório  da  Comissão
Parlamentar de Inquérito à CGD; António Carlos Monteiro foi o deputado que pôs o dedo na
ferida contra os abusos dos Partidos na devolução do seu próprio IVA. Trabalho sério, trabalho
em profundidade, trabalho com coragem.

Também fizeram bem os seus deveres nas questões do Distrito, que são a agenda específica de
Aveiro e dos Aveirenses.  Basta ter seguido os seus requerimentos,  perguntas e iniciativas.
Foram incansáveis na pressão que se espera de um bom deputado na defesa da redução da
carga fiscal – muito importante para um Distrito empreendedor e exportador como Aveiro é;
na promoção das  questões  da  Ria  e do Vouga;  na  ligação entre  Universidade,  inovação e
empresas; na qualificação das comunicações entre concelhos altamente produtivos e as vias
de escoamento e logística dos produtos; em geral foram exemplares na defesa desse equilíbrio
entre tecnologia e tradição, indústria e agricultura e mar, progresso e ambiente, que são a
marca de Aveiro.

Ser mandatário político da lista do CDS em Aveiro é um gesto coerente, justo e pela positiva.
Coerente porque Aveiro me recebeu sempre de braços abertos e eu não me esqueço disso,
mesmo estando fora da vida política; justo porque João Almeida e António Carlos Monteiro
honraram e honram – como toda a lista! – a excelente tradição do CDS e dos seus eleitos no
Distrito; e é um gesto pela positiva de quem acredita que Aveiro se destaca em progresso no
nosso país, precisamente pela sua tradição na defesa das liberdades políticas e económicas –
que dão mais à sociedade e tiram menos ao cidadão do que a atitude socialista.
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João Pinho de Almeida, cabeça de lista do CDS por Aveiro:

“É  uma honra suceder a  Paulo Portas na liderança da lista  de Aveiro do CDS.  Mais ainda
quando beneficiamos do seu extraordinário  apoio,  aceitando ser mandatário político desta
candidatura. Mais uma vez, Paulo Portas escolheu Aveiro. Com o trabalho e proximidade que
nos  caracteriza,  tudo  faremos  para  retribuir  este  apoio  com  um  resultado  eleitoral  que
reafirme Aveiro como a capital do CDS. Obrigado, Paulo Portas.”


