
 
 

 

 

- COMUNICADO – 
2022.09.01 

 

Manuel Oliveira de Sousa recandita-se à liderança do Partido Socialista – Concelhia de 
Aveiro. 
 
Depois da ponderação que impôs a si próprio, tendo recebido vários apoios e apelos à 
candidatura para iniciar um NOVO CICLO, apresenta-se como recandidato à liderança 
da CPC do Partido Socialista! 
 
A ambição é clara: NOVO CICLO - com visão de futuro, continuar a dar tudo, trabalhar 
de forma construtiva, melhorar o desempenho todos os dias; renovar para que o PS 
seja maior, continue a crescer, escolha os mais preparados, ganhe o direito 
democrático de exercer o poder – ao serviço do bem comum em consonância com a 
Declaração de Princípios: “Novo ciclo: Todos do PS, tudo por Aveiro”. 
Na vida interna das organizações, nos Partidos ainda mais, a decisão sobre o exercício 
da liderança é feita pelos que têm o direito de exercer o ato fundacional da democracia: 
votar, escolher, decidir em quem vão confiar essa liderança! 
Manuel Oliveira de Sousa coloca-se (mais uma vez) ao serviço do PS e da decisão dos 
militantes. A escolha da linha de ação da CPC é dos militantes do PS -Aveiro.  
A candidatura baseia-se em quatro razões primordiais: 
1 – Pelos militantes. Pelos que têm dado tudo pelo Partido e que se reveem no 
pensamento e ação em que a política, e a política partidária em particular, se radica 
em liderança servidora para que, dentro da identidade e conceção de sociedade 
socialista, deem-se contributos determinantes para o bem comum. 
2 – Pelo PS. O passado recente de vida partidária intensa, de agenda semanal, de 
compromisso com as lideranças locais, de corresponsabilidade total com todos os 
setores da sociedade e órgãos do Partido, com dinamização em proximidade 
permanente, na mobilização e diálogo constantes, como é reconhecido por todos. 
3 – Pela renovação e consolidação. Porque as próximas eleições de 7 de outubro abrem 
um novo ciclo político! 
É esse ciclo que, com renovada determinação, consolidação de mais Partido Socialista 
em Aveiro, dedicação contínua e ambição séria e mobilizadora, que é assumido com 
toda a determinação: “Novo ciclo: Todos do PS, Tudo por Aveiro”. 
4 – Por Aveiro. O caminho que tem sido feito, a forma decente de fazer política, a 
política como vida em cada dia, a presença constante junto das pessoas, têm sido 
marca indelével nos diversos trajetos. 
 
Os próximos passos da Candidatura serão de reunião/debate/elaboração da Moção 
com os militantes em todas as Freguesias.  
 

 

 



 
 

 

Resumo biográfico-político do candidato: 

 

MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA 
Militante 92609, desde 17 de março de 2006. 
Desde esse dia que se tem dedicado ao Partido Socialista em participação e presença 
constantes, resiliência e coerência. 
A convite do saudoso José Costa integrou a Lista candidata à CMA em 2009. 
Em 2010 esteve na lista com Ricardo Damas na candidatura à CPC; em 2012 na lista 
de Eduardo Feio. 
Participou (no quinto lugar) na candidatura de Eduardo Feio às Autárquicas de 2013 e 
em novembro de 2013 liderou uma Lista às eleições (mandatos de quatro anos) para a 
CPC que Pedro Pires da Rosa venceu. 
Assumiu o lugar de Vereador na CMA em maio de 2016 e em junho desse ano, nas 
eleições intercalares para a CPC, foi eleito Presidente, lugar para o qual foi 
sucessivamente reeleito em 2018 e 2020. 
Em 2017 e 2021 assumiu a missão de liderar as Candidaturas à CMA. 
Tem também correspondido sempre a todos os atos e ações que o PS mobiliza ou lhe 
solicita ou, com as suas equipas, promove: COC, Direções de Campanha, Festa do PS, 
atividades federativas e nacionais. 
Manuel Oliveira de Sousa foi também preponderante na construção da nova Sede do 
PS em Aveiro. 
É membro da Comissão Nacional do PS desde 2018. 
-------- 
Desempenha funções docentes no ensino básico e secundário, no Agrupamento de 
Escolas José Estêvão, em Aveiro, tendo lecionado também no Ensino Superior e 
exercido funções na administração escolar e Superior (ISET-Coimbra e ISCRAveiro). 
Tem um percurso de cidadania de assinalável relevo em associações cívicas, sobretudo 
católicas. 
É licenciado em Teologia; especializado em Ciências da Educação e Administração 
Escolar; pós-graduado em História e Património Local (ISCIA), Mestre em História 
Cultural (UNLx) e Política e doutorando em Políticas Públicas na UA. 
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