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NOTA À IMPRENSA |    

2022.10.16 
 
 
 

Apresentação de José Eduardo Ferreira Leite às eleições intercalares de São Jacinto 
 
 
 
O Partido Socialista apresentou publicamente, a 16 de outubro, o seu candidato a Presidente 
da Junta de São Jacinto, assim como a sua equipa, às eleições que terão lugar no próximo dia 
13 de novembro. 
Estamos convictos que São Jacinto vai renovar a confiança no PS, pois José Ferreira Leite é o 
homem certo, na hora certa, para o lugar certo. 
 
José Ferreira Leite é natural e residente em São Jacinto, licenciado em Direito e fez um 
percurso profissional notável na Policia Judiciária, durante o qual assumiu vários cargos de 
chefia e coordenação nacional. 
 
Viu, neste momento que atravessa São Jacinto, uma obrigação como cidadão, de disponibilizar 
a sua experiência para a melhoria das condições de vida na sua freguesia. 
 
Notas da intervenção de José Eduardo Ferreira Leite: 
 
PORQUE ME CANDIDATO 

Experiência, conhecimento da Adm. Pública, contribuir para a minha terra 

 

DÍVIDAS 

Elefante na sala, montantes sei o que diz o Pres. CMA 

Discussão política legítima mas o que vamos fazer 

 

Imediato 

 Pedir auditoria - S. Jacinto quer mesmo que outros tenham pedido, serve o Aguiar 

também 

 Apurar todos os credores e contactar, planos de pagamento viáveis e realistas 

 

Curto prazo 

 Conversar com Pres. CMA que já manifestou disponibilidade para contribuir para 

resolver o problema 

 Colocou uma exigência: pessoas de confiança com gestão rigorosa e séria 
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 Concordamos e satisfazemos a exigência 

 Comentários que seria melhor ser do mesmo partido. Não porque então nomeava 

Regedor e Governador Municipal. É ofensivo para o Pres. CMA.  

 

ORGANIZAÇÃO 

 Sem ela voltaremos a ter estas situações 

 Avaliar métodos de trabalho, distribuição e coordenação de tarefas 

 Aproveitar o bom, corrigir o menos bom e intriduzir o que falta. 

 A importância da burocracia para a transparência 

 Exemplos: construção de navio, Euro 2004/PJ, Assembleia de Freguesia e falta de 

documentos. 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Debate político, representação da população, avaliação, fiscalização - cooperação 

 

FUTURO 

 Continuar as atividades próprias e protocolos, mas com avaliação. 

 Estabelecer Centros de Custo por atividades para saber a situação e planear o que se 

pode fazer 

 

TURISMO 

 Estudo na Universidade de Aveiro 

 Princípios que balizam esse desenvolvimento 

 Sustentabilidade ambiental e conómica e social 

 Citação dos organismos responsáveis 

" De nada serve às populações que haja um aumento da atividade turística se tal não se refletir 

na melhoria da sua qualidade de vida e no desenvolvimento das comunidades" 

 Coordenação com outra citação dos mesmos 

"Uma visão de conjunto em que S. Jacinto se afirma pelo seu contributo para a oferta turística 

da região de Aveiro, mais do que isolar S. Jacinto enquanto um peça única". 

 

CÂMARA 

 Afirmação do Poder Local, centro financeiro e técnico. Colaboração seja qual for o 

Partido ou o feitio. Necessário trabalhar com 

 Tem a visão global do Município e nós temos que sensibilizar para conjugar com os 

interesses para o bem estar de S.Jacinto. da população e tomarmos as iniciativas que 

estejam ao nosso alcance. 

 Exemplos a curto prazo - Ferry novo, ciclovia, parque de campismo 
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  deixe o carro no Forte e vá almoçar a S. Jacinto 

  ponha os seus filhos a passar um dia com os escuteiros 

  Caminhada ao Molho Norte - lanche e guia, a pé ou de bicicleta 

  Visite a oficina do Ti Mário Mamede e veja as suas obras 

  Vá à sala dos Estaleiros e fale com antigos operários, beba um café 

 Nós temos que contribuir - ponto de informação 

 Médio prazo 

  Limpar a marginal 

   O paraíso dos pescadores interessa-nos? 

   A estátua do Ruela 

   Tudo à borla, estacionamento, ancoragem 

   O que ganhamos? 

   Onde está a tal sustentabilidade. 

 
 
LISTA CANDIDATA A SÃO JACINTO 
 

1 – JOSÉ EDUARDO SILVA FERREIRA LEITE 

2 - ROSA MARIA GOUVEIA SERÔDIO  

3 - JOÃO FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA 

4 – CARLOS MANUEL PAIVA GALANTE 

5 – SANDRA PAULA SILVEIRA DA PAZ 

6– GONÇALO TOMAZ DA SILVA MARQUINHO  

7 – DOMINGOS MANUEL COSTEIRA TAVARES  

8 – OLGA MARQUES FERNANDES  

Suplentes 

9 – DOMINGOS ANTÓNIO MARIQUINHOS  

10 – MANUEL NUNES BARBOSA 

11 – HELENA MARIA DA SILVA FERREIRA LEITE  

12 – ANTÓNIO MANUEL PINTO DE ALMEIDA 
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13 – JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS  

14 – LISETE CATARINA NUNES DA SILVA 

 


