
  

 

 

COMUNICADO – ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 

 

Caros Aveirenses, 

 

A Comissão Política de Secção do PSD de Aveiro, fiel aos princípios e valores fundamentais e 

estruturantes da Democracia Portuguesa e do PSD, acredita firmemente no Estado de Direito 

democrático e na Justiça, pautando-se sempre pelo bom cumprimento dos Estatutos e sempre agindo 

em nome e benefício de todas e todos os Aveirenses. 

A responsabilidade assumida, postura e coerência desta CPS não permitem compactuar com 

atropelos ilegais e atividades cénicas que surgem ao arrepio dos princípios e valores fundadores dos 

Estatutos do PSD, jamais podendo aceitar a violação de decisões claras e objetivas como a que 

resultou do já noticiado e conhecido Acórdão II/JUNHO/2021 do Conselho de Jurisdição Nacional do 

PSD. 

O atropelo às regras, a luta cega pelo poder e palco e o desrespeito pelas decisões proferidas 

pelos órgãos próprios do PSD são atitudes reveladoras dos instintos dos seus praticantes, que serão, 

como não poderia deixar de ser, os únicos e exclusivos responsáveis pelas consequências das suas 

ações. 

Como resulta dos Estatutos do PSD e bem assim da deliberação tomada pelo Conselho de 

Jurisdição Nacional do PSD, a competência respeitante à condução e a todas as decisões que digam 

respeito ao próximo ato eleitoral autárquico são da responsabilidade e competência, própria e 

estatutária, da Secção do PSD de Aveiro.  

Segundo os mesmos Estatutos do PSD, inexiste a “suspensão” de decisões jurídicas do 

Conselho de Jurisdição Nacional, como também inexistem as inusitadas figuras de “reclamação” ou 

“aclaração”, fogos de vista com intuitos meramente dilatórios.  

O processo de escolha e indicação dos aveirenses candidatos aos órgãos autárquicos mereceu, 

por parte da CPS do PSD de Aveiro, a auscultação dos aveirenses, inúmeros meses de trabalho e o 

cumprimento de todas as normas legais e estatutárias. 

Assim, esta Comissão Política de Secção continuará a liderar e a gerir ao nível concelhio o 

processo autárquico, pautando-se pelo integral e exemplar cumprimento dos Estatutos do PSD e pela 

Douta Decisão proferida pelo Conselho de Jurisdição Nacional.  

Neste sentido, os candidatos à Câmara Municipal de Aveiro, à Assembleia Municipal de Aveiro e 

às Assembleias de Freguesia serão apresentados publicamente depois das suas candidaturas serem 

legitimadas em sede própria e com base nos Estatutos do PSD.  

Sempre em defesa do Concelho e de todos os aveirenses, sempre em defesa deste nosso 

Partido que sempre foi de proximidade, humanista e democrático, que sempre foi o Partido do Povo, 

de todos, por e para todos, esta Comissão Política de Secção do PSD de Aveiro vai continuar a 

cumprir o seu dever e compromisso de estar sempre ao lado de todas e todos os aveirenses, sendo o 

eco da sua voz, o seu estandarte, fazendo cumprir a legalidade, a democracia e a transparência. 

Continuaremos a fazer Mais e Melhor, por Aveiro e pela nossa gente! 
 

Aveiro, 7 de julho de 2021 

Comissão Política de Secção do PSD de Aveiro 

Comissão Autárquica Concelhia 


