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Manuel Oliveira de Sousa, como anunciou, cumpriu! Durante duas semanas percorreu o concelho 

de Aveiro, reuniu com os militantes em todas as Freguesias. 

Foi avaliado o percurso feito pelo Partido Socialista nestes últimos anos. Os militantes 

“aprovaram” a linha de atuação que o PS-Aveiro tem seguido: os Partidos como lugares de 

sensibilização das pessoas e reflexão para a causa pública e bem comum, mobilização para a ação; 

construção de propostas que façam de Aveiro uma sociedade melhor. 

O ultimo encontro, em Esgueira, Manuel Sousa encerrava a sessão de forma perentória: “este 

Novo Ciclo é também o tempo consolidar mais PS em Aveiro na afirmação do Partido Socialista 

como uma presença contínua, séria, dedicada, abrangente, coerente,… com os militantes, com as 

comunidades, com todos os setores de atividade e idades da vida”. 

Depois de tantos caminhos já percorridos pelo Concelho de Aveiro – concretizados pela dedicação 

aos militantes e às pessoas, pelas ações do Partido, pelas campanhas feitas,… - sem vacilar, sem 

qualquer reserva, todos os militantes foram convidados para refletir, debater, sugerir (em 

avaliação crítica e/ou projetiva) ideias estruturais para os próximos tempo vertidas na Moção de 

candidatura. Destes dez encontros, para os quais os militantes foram convidados a participar, 

freguesia a freguesia, recolheram-se ideias, sugestões, críticas, que serviram de base para a 

Moção, que será apresentada aos militantes, e escrutinada no próximo dia 7 de outubro.  

“Quando se escuta, envolvem-se os interlocutores (no caso, os militantes) nas soluções – e é assim 

que contruímos a nossa Moção, reunindo com os militantes que quiseram participar, em todas as 

freguesias, durante estas duas últimas semanas.  A afirmação da política pela positiva, pela 

verticalidade, pela verdade, pela coerência é o que todos os cidadãos defendem e anseiam, mas 

demora mais tempo a ser vencedora. Os resultados são uma meta determinante na natureza e fim 

dos Partidos. Uma vitória histórica numas legislativas, não resolve derrotas. Mas é com presença 

e resiliência que voltamos ao êxito.” – concluiu Manuel Oliveira de Sousa. 

Recolhidas todas as sugestões, o Grupo de Trabalho coordenador da Moção, fará a apresentação 

no próximo sábado, dia 24, num jantar de apoiantes. 

Uma Moção que repercute a determinação em reforçar medidas e ações. Que salienta ser essencial 

desempenho mais assertivo e inovar na atuação interna (espelhada na esfera pública). A ação, a 

comunicação verbal, a informação “social media” e a produção de conteúdos (informativos e 

políticos) têm de ser mais ousados. 



 
 

 

Envolver, ainda mais, todos para dar tudo por Aveiro, fomentar o mérito, continuar a renovação 

(de quadros, de pensamento, vivências, estratégias), concretizar as ideias e ambições de vida 

daqueles que são o presente mais que perfeito: os jovens! 

Esta é uma Moção com uma linha clara, definidora de atuação de um Partido no século XXI. 
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