
Aveiro, 28 de julho de 2021

COMUNICADO

Em nome da Aliança com Aveiro, Coligação do PSD, do CDS e do

PPM, usamos este meio para nota pública do seguinte:

1. A  Aliança  com  Aveiro  tem  as  suas  listas  às  Eleições

Autárquicas  de  26  de  setembro  de  2021,  para  a  Câmara  Municipal,

Assembleia Municipal e as dez Assembleias de Freguesia do Município

de Aveiro, em fase final de elaboração, e serão entregues no Tribunal

de Aveiro até ao limite do prazo, o próximo dia 2 de agosto, cumprindo

todas as normas e formalidades definidas na Lei;

2. Como Cabeça de Lista  à  Câmara  Municipal  de  Aveiro  e

Líder  da  Aliança  com  Aveiro,  estou  disponível  e  vou  participar  nas

diligências  adicionais  que  a  Comissão  Política  Distrital  do  PSD  de

Aveiro (CPD) está a desenvolver, para que ainda se possam concertar

posições entre a CPD e a Comissão Política de Secção de Aveiro do

PSD (CPS),  no que respeita  aos  processos das Eleições  Autárquicas

2021;

3.Damos nota pública que, se os esforços de concertação referidos no 
ponto 2 não tiverem resultados positivos, em tempo útil e dentro dos 
prazos legais será comunicado ao Conselho de Jurisdição Nacional do 
PSD (CJN) a impossibilidade de cumprir as suas deliberações por 
culpa exclusiva da CPS, e apresentada ação de impugnação junto do 
Tribunal Constitucional contra a recente decisão do CJN (conhecida a 
26JUL21), defendendo também nesse fórum a legalidade do processo 
no que respeita ao PSD, sendo certo que o Tribunal Constitucional, 
pelo seu recente acórdão nº 631/2021, já 



decidiu  favoravelmente  e  aceitou  a  inscrição  da  Coligação

PSD+CDS+PPM,  “Aliança com Aveiro”  nos  exatos  termos em que o

acordo de Coligação foi assinado;

4. Reiteramos a legalidade formal e a legitimidade política da

Aliança  com  Aveiro,  assim  como  o  nosso  total  empenho  na  sua

Candidatura às Autárquicas 2021, ao serviço dos Aveirenses, dando boa

continuidade ao excelente trabalho realizado nos últimos oito anos,

com Dinamismo, Competência e Alma, para fazermos Mais e Melhor

pela  Nossa  Terra,  no cumprimento  da Lei  e  dos  valores  éticos  que

materializamos na vida e na política.

José Ribau Esteves

Líder da Aliança com Aveiro


