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PARTIDO É UM ESFORÇO COLECTIVO

Todos sabemos que um Partido é uma associacão. Ele resulta do reconhecimento de que
os seus fins políticos não podem ser alcancados individualmente; ele consiste na reunião livre de
diversas pessoas em torno do mesmo projecto ideológico e dos mesmos objectivos políticos; ele
impõe-se tanto mais facilmente. quanto mais sólida e vasta for a união em torno daquele projecto e quanto mais forte for a coesão em torno destes objectivos.
Daí que um Partido seja um esforco colectivo . Reunião. unidade. coesão. são palavras correntes do vocabulário dos Partidos. A forca de cada um destes resulta do somatório das -forcas
individuais que. no se io de cada um. se juntam e abrigam.
O CDS não é . assim. Fulano ou Beltrano. O CDS é um Partido e. como tal, um esforco
colectivo. O CDS somos nós todos que nele acreditamos e é de nós todos que depende a
sua forca e o seu sucesso. Quanto mais formos e quanto mais unidos e solidórios estivermos.
tanto mais valeróo CDS.
A coragem do CDS somos n6s. com a nossa coragem. que lhe damos. A determinacão do
CDS somos nós. com a nossa determinacão. que lhe damos. A coesão do CDS somos nós, com a nossa coesão. que lhe damos .. A forca do CDS somos nós. com a nossa forca, que lhe damos.
Daí que o êxito .do CDS não dependa de Fulano ou Beltrano. O êxito do CDS depende do
CDS. isto é. de nós todos . De nós todos . empregados de escritório e estudantes; agricultores e
comerciantes; pais e operórios; empresórios e artistas; mulheres e profissionais livres; jovens e
velhos ; trabalhadores do campo e da cidade; consumidores e desalojados - nós todos que, com
a nossa voz. fazemos a voz mais forte do CDS e. com a voz mais forte do CDS. tornamos mais
forte a nossa própria voz.
Nós todos! . ..
Nós todos. que acreditamos no personalismo cristão, que quefemos reforcar a liberdade da
pessoa humana e não a submissão ao Estado absoluto: que queremos defender a família e .não
ofogó-Ia na desumanizacão materialista. que queremos a prosperidade e a independência do
nosso País e não a ruína que nos submete ao arbítrio dos ditames estrangeiros.
Nós todos. que sabemos que só o trabalho gera a prosperidade. que só a prosperidade
permite a liberdade e que só a liberdade cria o bem-estar.
Nós todos. que sabemos que a nossa luta é colectiva. que essa luta tem um nome - personalismo cristão - e um Partido - o CDS -'- e que. por conseguinte. o significado desse nome
e o êxito deste Partido consistem num esforco colectivo.
Em comícios e sessões. em conselhos e congres!';.05. em manifestacões e encontros. em
colagens e distribuicões de propaganda. em angariacões de fundos e venda de publicacões - por
todo o lado, em todos os momentos. se encontra presente a natureza colectiva do CDS. Do
esforco colectivo depende. afinal. o seu sucesso. Que é o nosso! Que é o teu! Mobiliza-te cada
vez mais! E chama os outros que pensam como tu!
O "Partido é uma tarefa permanente e um empenhamento colectivo!
Juntos e

persisi~n~es.~omos mais fortes! E. sendo mais fortes, a vitória jó estó mais perto!
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