
Caras e caros Aveirenses,

Ontem, dia 26 de julho, o Conselho de

Jurisdição Nacional  do PSD considerou (em

definitivo)  ilegal  a  avocação  feita  pelo

Presidente da Comissão Política Distrital  do

PSD,  Eng.º  Salvador  Malheiro;  declarou

inexistente qualquer efeito de suspensão da

sua decisão anterior, segundo a qual também

tinha dado razão a esta Comissão Política de

Secção do PSD de Aveiro;  e  julgou total  e

irrevogavelmente  improcedente  a

argumentação apresentada pelo candidato do

PSD à Presidência da Câmara Municipal de

Aveiro, Eng.º Ribau Esteves, além de indeferir

integralmente a reclamação apresentada pela

Comissão Política Distrital.

Assim, como resulta dos Estatutos do

PSD  (!)  e  bem  assim  de  todas  (!)  as

deliberações  tomadas  pelo  Conselho  de

Jurisdição Nacional do PSD, fica definitiva e

inapelavelmente  eliminada  qualquer  dúvida

quanto à legitimidade e competências para a

condução, política e legal, e quanto a todas

as decisões que digam respeito  ao próximo

ato  eleitoral  autárquico,  assim  firmemente

reconhecidas  como  sendo  única  e

exclusivamente  da  responsabilidade  desta

Comissão Política de Secção (CPS) do PSD

de Aveiro. 

Sempre  de  acordo  com  a  nossa

conhecida  postura  de  trabalho,  empenho  e

esforço,  transparência  e  lealdade  para  com

os  Aveirenses,  sempre  em  rigoroso

cumprimento  da  legalidade,  vimos  assim

repor  a  verdade  dos  factos,  em  defesa  da

vontade  e  expressão  sincera  do  Povo

Aveirense.

Os  Aveirenses querem ser  ouvidos e

respeitados.  Esta  Comissão  Política  de

Secção (CPS) do PSD de Aveiro assim o fez

e continuará a fazer. O processo de escolha e

indicação  dos  candidatos  aos  órgãos

autárquicos    obedece    e    faz   respeitar   a

vontade do povo Aveirense. A Assembleia de

Secção  do  PSD   de  Aveiro   pronunciou-se,

dando   eco   às  vozes  e  aspirações  dos

Aveirenses, validando de  forma    unânime

todos   os   nomes   que compõem as listas

de  candidatura  do  PSD  aos  órgãos

autárquicos.

Aproveitamos,  aliás,  para,  de  forma

pública  e  muito  sincera,  agradecer  todo  o

apoio  expresso  das  mais  diversas  formas

pelos  Aveirenses,  independentemente  da

respetiva filiação partidária, o que muito nos

honra e motiva ainda mais na nossa missão

de  lutar  por  todos,  em  cumprimento  da

legalidade e dos valores e princípios, éticos e

morais, do PSD e da Democracia Portuguesa.

Que  não  restem  dúvidas!  Esta

Comissão Política jamais irá compactuar com

egos  e  interesses  que  possam  subverter  o

real  e  verdadeiro  interesse  público  nem

aceitar  atropelos  ilegais  ou  manobras  de

bastidores,  com  propagandas  irregulares  e

falsidades.

Basta de meias-verdades, de conluios,

jogadas  ocultas,  mentiras  disfarçadas  ou

enganos.  Os  Aveirenses  estão  cansados,

saturados  e  fartos,  não  querem  “donos  de

lugares ou agarrados ao poder”. 

Contrariamente  ao  que  circulou  por

alguns jornais do Concelho, a CPS do PSD

de  Aveiro  nunca  perdeu  qualquer  processo

judicial,  designadamente  junto  do  Tribunal

Constitucional.

Por  sua  vez,  contrariamente  ao  que

pretendem fazer crer, esta Comissão Política

sempre defendeu o diálogo e a cooperação,

pelo que tristemente lamenta a mais absoluta

ausência de contactos e abertura dos demais

órgãos partidários, manifestando um sentido

desgosto  pelas  inúmeras  tentativas  de

imposição  de  vontades  e  egos  e  de

ilegalidades “a torto e a direito”. 

Com esta decisão final, que demonstra

o  facto  inabalável  da  CPS ter  sido  o  único

órgão   partidário   a  respeitar  na  íntegra  os

Estatutos  do  PSD,  prevaleceu  a  ética  e  a

legalidade, venceram os princípios e valores

fundamentais  e  estruturantes  do  PSD e  da

República  Portuguesa,  da  Liberdade,  do

Estado de Direito Democrático e da Justiça.

Chegados aqui, é hora de arregaçar as

mangas e de continuar a trabalhar, ainda com

mais  afinco  e  mais  Aveiro  no  coração!

Contamos com todos para voltarmos a fazer

história  no  nosso  Concelho,  mas

principalmente  para  continuarmos  a  fazer

Mais e Melhor, por Aveiro e pela nossa gente,

o que passará, como já anunciámos, por uma

renovação  e  mudança  profundas,  com

humanismo, proximidade e sentido de dever

público,  para  engrandecer  o  Concelho  de

Aveiro.

Nas palavras de Francisco Sá Carneiro:

“(…)  não  tememos  os  riscos,  nem

receamos a esperança. A força forja-se na

luta,  a  firmeza  no  combate  pelos

princípios,  a  coragem  no  enfrentar  da

crise.”

Somos Aveiro! Sempre!
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