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Mais do que uma Coligação, um MOVIMENTO de mudança para servir Aveiro
O Partido Socialista (PS) e o Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) formalizam
esta semana, junto do Tribunal Constitucional, uma coligação que se candidatará às
próximas eleições autárquicas do Município com a designação “Viva’Aveiro”. O
requerimento foi simbolicamente assinado em Requeixo, numa ação identitária
desta coligação: eliminar periferias, concretizar a coesão, escutar todos os
aveirenses para, com eles e para eles, construir um programa de governação
autárquica.
A definição da designação tem várias interpretações semânticas; destacamos duas:
Aveiro viva e viva Aveiro!
Aveiro viva. Porque é necessário, entre tanto que é, voltar Aveiro para o século XXI.
Mobilizar no sentido do desenvolvimento sustentável, (re)inventar espaços verdes,
a mobilidade intermodal e em modos ativos; planear estrategicamente a habitação,
a cultura, o turismo; trabalhar o crescimento da cidade, da vida nos centros de todos
os lugares e freguesias, com serviços e equipamentos de proximidade.
Viva Aveiro. Porque é imperioso devolver aos aveirenses a liberdade, o
protagonismo das suas ideias, a força da sua criatividade, a riqueza da sua
dedicação; transparência de processos; verdade, celeridade e serenidade – como é
próprio de democracias maduras.
O trabalho político que estes dois partidos têm vindo a desenvolver, e que
possibilitou esta convergência em Aveiro, acentua o lado bom da política: a
responsabilidade social e cívica; o que escuta, aproxima e age no encontro de
soluções com todos e para todos; o serviço à causa pública.
Por isso, é mais do que uma coligação! É um grande movimento cívico de partidos,
que a formaliza e que adiciona a força do seu posicionamento à coligação, e de
encontro de Movimentos de cidadãos e associações que vão Freguesia a Freguesia,
lugar a lugar, bairro a bairro, porta-a-porta,… unindo-se por Aveiro.
Continua a ser uma construção de escuta, debate e esclarecimento em todas as
freguesias, sobre os vários caminhos e projetos que fazem parte dos anseios de cada
pessoa, em cada instituição, em empresas, em centros sociais, em espaços públicos
e privados. Um movimento com trabalhadores de todas as condições, jovens,
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pessoas dos mais diversos estratos socioeconómicos, … cada um apresenta e
defende as suas ideias. Mais do que uma Coligação é um Movimento, cada vez maior,
que dá voz aos aveirenses, de maneira particular aos que são esquecidos, ignorados
ou não podem falar.
Viva’Aveiro
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