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Caros fregueses

Quero começar por frisar que não irei utilizar este meio para fazer qualquer tipo de
propaganda, seja sobre as celebrações do 25 de Abril, seja sobre qualquer outra questão
de política local, nem tão pouco retirar qualquer tipo dividendos políticos e assumo
pessoalmente e com toda a liberdade esta minha decisão. Numa altura em que todos
enfrentamos uma pandemia gravíssima para a Saúde Pública, quando temos centenas de
Gondomarenses doentes e vários internados em estado grave nos Hospitais a lutar para
sobreviver, quando temos famílias inteiras enlutadas por terem perdido os seus ente
queridos vitimados por este vírus, quando sei que temos famílias a enfrentar dificuldades
com desempregados fruto do encerramento de empresas, quando conheço casos de
pequenos e micro empresários Gondomarenses que me relatam muita apreensão sobre a
reabertura das suas pequenas empresas ou dos seus pequenos estabelecimentos, a
minha única preocupação são as pessoas, são os Gondomarenses.
Da minha parte, enquanto Deputado da União de Freguesias de Gondomar, Valbom e
Jovim, dou-vos a garantia e a minha palavra de honra que nas próximas Assembleias da
União de Freguesias, assim que houver condições de segurança para este Órgão reunir,
o CDS Gondomar irá apresentar um conjunto de propostas de apoio às famílias e às
empresas que possam minimizar o impacto provocado por esta crise, devendo ressalvar
desde já que cabe ao Estado através do Governo adoptar um conjunto de medidas que
visem apoiar cabalmente as famílias e as empresas afectadas pela pandemia provocada
pelo Coronavírus.
Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra de ânimo e de força
a todos os habitantes de Gondomar que se encontram doentes em Casa, fazendo votos
para que recuperem rapidamente, aos que se encontram hospitalizados, que possam
regressar para brevemente para junto das suas famílias, e às famílias enlutadas
apresentar os meus sinceros pêsames.
Não posso esquecer ainda de deixar uma palavra de esperança e de coragem a todos os
Gondomarenses que perderam os seus empregos, bem como a todos os pequenos e
microempresários que lutam para manter os seus negócios.
Somos um povo que ao longo dos séculos tivemos sempre a capacidade de nos superar,
de nos reinventar, de enfrentar várias crises, com sacrifícios é certo, mas também com
muito engenho, com muita capacidade de resiliência e sempre conseguimos dar a volta
por cima. A crise económico-social que iremos enfrentar não têm paralelo na história da
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humanidade, nem tão pouco é comparável com a crise resultante da segunda Guerra
Mundial ou com a grave crise financeira de 2008 e 2009. Estaria a mentir-vos e a criar
falsas ilusões. Não contem comigo nem com o CDS Gondomar para ocultar a verdade
aos Gondomarenses. A política séria faz-se falando a verdade às pessoas, olhos nos
olhos, por muito que alguns ainda continuem a entender que é mais vantajoso para os
resultados eleitorais ludibriar, mentir, criar ilusões e falsas expectativas nas pessoas. Não
contem comigo para esse peditório.
Mas o nosso ADN, o ADN das gentes do Norte, dos Gondomarenses, é o ADN de um
povo humilde, honesto, trabalhador, com capacidade de iniciativa e nunca virar a cara à
luta. Soubemos enfrentar e superar as crises anteriores, e saímos sempre por cima.
Desta vez não será diferente! Juntos, voltaremos a conseguir superar mais esta batalha!
Espero que esta pandemia e esta crise tenham servido para que nós enquanto sociedade
e enquanto País, saibamos ser mais solidários, mais justos, mais humanistas e menos
egoístas. Este vírus é verdadeiramente democrático: não olha a estratos sociais, não olha
a religiões, não olha a etnias, não olha a idades, não olha a sexos, nem tão pouco a
ideológicas políticas. A grande lição que retirei dele é que na verdade, precisamos todos
uns dos outros. Saibamos por uma vez colocar de lado as diferenças e ignorar as coisas
fúteis e estar todos unidos em prol de um objectivo comum, porque a vida humana não
têm preço e Portugal enquanto Nação está acima de quaisquer outros interesses,
incluindo os político-partidários!

O Deputado da União de Freguesias
Manuel Pinto Alves
Gondomar, 25 de Abril de 2020
geral@cds-gondomar.com
www.cds-gondomar.com

