
 

ÁGUEDA 

Comunicado à Imprensa 
 

A CPS do PSD de Águeda torna público que aprovou em reunião decorrida 
no dia 25.02.2021 a intenção de celebrar um acordo político que sob a forma de 
Coligação, encabeçada pelo Enf. Jorge Almeida, líder do Juntos - Movimento 
Independente e atual Presidente da Câmara Municipal de Águeda, irá concorrer às 
próximas Eleições Autárquicas no Concelho de Águeda.  
 
 Esta proposta obteve parecer favorável da Assembleia de Militantes de 
Militantes do PSD de Águeda, reunida em sessão decorrida no dia 26.02.2021, e 
em articulação com o Presidente da Distrital do PSD de Aveiro, Salvador Malheiro, 
cumprindo com todos os procedimentos indicados pela Comissão Política 
Nacional, seguirá formalmente aos órgãos distritais e nacionais, para a devida 
aprovação e homologação. 
 

Os tempos que vivemos, de grande emergência social no presente, e de um 
enorme desafio para o futuro, apelam à convergência política, a um discurso 
positivo e a um sinal de esperança num futuro melhor. 
 

Os intervenientes neste acordo, pretendem desenvolver e apresentar um 
projeto político o mais abrangente possível da sociedade aguedense, conjugando 
a experiência autárquica com a oportunidade que deve ser dada aos mais jovens, 
pois só com este equilíbrio é que conseguiremos obter verdadeiramente uma visão 
de futuro. 
 

Pretendemos conjuntamente criar um projeto político que una 
verdadeiramente as pessoas, não apenas em torno de uma ideologia, mas numa 
força e vontade imensa de que Águeda se afirme no contexto regional e nacional. 
 

Os desafios futuros Pós Pandemia que teremos de ultrapassar, no atual 
contexto socioeconómico, não se vencem com soluções do passado. 
 

Lutaremos sempre para que Águeda esteja na vanguarda do 
desenvolvimento autárquico, e neste momento e neste contexto, acreditamos que 
o nosso contributo será determinante para que juntos reunamos as melhores 
condições para o conseguir alcançar. 
 

Reconhecendo e valorizando o que de positivo foi desenvolvido nos últimos 
anos, estamos conscientes que existe, e existirá sempre muito mais a projetar e a 
implementar. 
 
 



Pretendemos que exista mais cidadania e uma gestão cada vez mais 
eficiente dos recursos existentes em todo o território, e estamos certos de que 
conseguiremos envolver todos os Aguedenses, num tempo que só juntos faremos a 
diferença. 
 

Sempre por Águeda e com os Aguedenses. 
 

Águeda, 27 de Fevereiro de 2021 
Pela Comissão Política de Secção de Águeda 
Luís Tendeiro 
Presidente 
 
 

 
 
 
 


