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Só falta Macinhata no puzzle
dos candidatos da coligação
“Todos somos Águeda”, do PSD/
CDS-PP apesentou candidatos na
baixa de Águeda. Carlos Alberto
(Valongo) não podia recandidatarse à presidência mas será o ‘número dois’ da lista
Só à freguesia de Macinhata do Vouga
a coligação formada pelo PSD e o CDS/PP
para concorrer aos órgãos autárquicos no
concelho de Águeda ainda não apresentou
o cabeça de lista. O anúncio de todos os
outros (ver nesta página) aconteceu na
sexta-feira, na baixa da cidade.
Seis dos atuais presidentes de Junta
recandidatam-se, alguns dos quais às uniões de freguesia, havendo estreantes em
Aguada de Cima (Rui Garruço), Travassô
e Ois da Ribeira (Sérgio Neves), Águeda e
Borralha (Vítor Rodrigues) e Valongo do
Vouga (Pedro Xavier). Porém, neste caso,
com o atual presidente de Junta, Carlos
Alberto Pereira, que não podia candidatar-se devido ao limite de mandatos, a ser o
‘número dois’.

PESSOAS QUE ACREDITAM
EM PESSOAS
O economista Alberto Marques, como
o RA noticiara na última edição, encabeça a lista da coligação – designada “Todos
somos Águeda” – à Assembleia Municipal.
Dirigindo-se à candidata à Câmara, Paula
Cardoso, referiu que são pessoas como ela
que o fazem acreditar na política. “Pessoas que acreditam em pessoas, que visam

Os cabeças de lista às freguesias com o candidato à assembleia municipal, Alberto Marques

o bem-estar das pessoas, que acreditam e
praticam a humanização da política, dando prioridade às relações humanas com os
cidadãos, falando olhos nos olhos, criando
empatias e dando a cara nos bons e nos
maus momentos”.
Para Alberto Marques a personalidade de
Paula Cardoso “contrasta com exemplos que
todos conhecemos, a nível local e nacional.
Pessoas agrestes, no limite do pragmatismo,
por vezes raiando a arrogância ou a prepotência. Não é isso que os cidadãos procuram,
não é disso que precisam”.
Alberto Marques assumiu a sua candidatura “com uma visão progressista, participada, inconformada e criativa, que mo-

bilize as competências e capacidades dos
aguedenses”. Referiu que a lista que lidera
é “equilibrada”, reunindo “membros dos
mais representativos da sociedade, pessoas com provas dadas e com ideias, ideais
e voz”. Pretende “dar voz aos presidentes
de Junta sem condicionalismos, sem fretes
nem calculismos partidários” e quer ainda
“aproximar os aguedenses da sua Assembleia Municipal”.

“É PRECISO MUDAR”
O candidato à União de freguesias de
Águeda e Borralha, Vítor Rodrigues, falando em nome dos candidatos às juntas de

freguesia, defendeu que “é preciso mudar”. Referiu que a candidatura da coligação “centra as suas atenções na resolução
dos problemas sociais das pessoas, nas
preocupações ambientais, na melhoria
da qualidade de vida, numa política social
baseada na igualdade de oportunidades e
na promoção da proteção e solidariedade
com os que mais precisam e que estão socialmente mais vulneráveis”.
Considerou que a coligação “Todos somos Águeda” não tem só os melhores
projetos, tem também “as pessoas mais
dedicadas e competentes, que estão séria,
ética e tecnicamente preparadas para os
desafios difíceis que se avizinham”.
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Só falta Macinhata no puzzle
dos candidatos da coligação
“Todos somos Águeda”, do PSD/
CDS-PP apesentou candidatos na
baixa de Águeda. Carlos Alberto
(Valongo) não podia recandidatarse à presidência mas será o ‘número dois’ da lista
Só à freguesia de Macinhata do Vouga
a coligação formada pelo PSD e o CDS/PP
para concorrer aos órgãos autárquicos no
concelho de Águeda ainda não apresentou
o cabeça de lista. O anúncio de todos os
outros (ver nesta página) aconteceu na
sexta-feira, na baixa da cidade.
Seis dos atuais presidentes de Junta
recandidatam-se, alguns dos quais às uniões de freguesia, havendo estreantes em
Aguada de Cima (Rui Garruço), Travassô
e Ois da Ribeira (Sérgio Neves), Águeda e
Borralha (Vítor Rodrigues) e Valongo do
Vouga (Pedro Xavier). Porém, neste caso,
com o atual presidente de Junta, Carlos
Alberto Pereira, que não podia candidatar-se devido ao limite de mandatos, a ser o
‘número dois’.

PESSOAS QUE ACREDITAM
EM PESSOAS
O economista Alberto Marques, como
o RA noticiara na última edição, encabeça a lista da coligação – designada “Todos
somos Águeda” – à Assembleia Municipal.
Dirigindo-se à candidata à Câmara, Paula
Cardoso, referiu que são pessoas como ela
que o fazem acreditar na política. “Pessoas que acreditam em pessoas, que visam

Os cabeças de lista às freguesias com o candidato à assembleia municipal, Alberto Marques

o bem-estar das pessoas, que acreditam e
praticam a humanização da política, dando prioridade às relações humanas com os
cidadãos, falando olhos nos olhos, criando
empatias e dando a cara nos bons e nos
maus momentos”.
Para Alberto Marques a personalidade de
Paula Cardoso “contrasta com exemplos que
todos conhecemos, a nível local e nacional.
Pessoas agrestes, no limite do pragmatismo,
por vezes raiando a arrogância ou a prepotência. Não é isso que os cidadãos procuram,
não é disso que precisam”.
Alberto Marques assumiu a sua candidatura “com uma visão progressista, participada, inconformada e criativa, que mo-

CANDIDATA À CÂMARA

As preocupações de Paula
Afirmando-se orgulhosa com os candidatos apresentados, numa iniciativa que
decorreu na Praceta Prof. Américo Urbano,
Paula Cardoso disse que “não podemos
baixar os braços enquanto o limiar da pobreza for ultrapassado
e enquanto o desemprego grassar e minar a nossa sociedade”.
A candidata à Câmara de Águeda reforçou ainda que “não podemos ignorar as diferenças que existem entre as várias freguesias do nosso concelho, nomeadamente o despovoamento
de algumas e a descaracterização de outras”.
Paula Cardoso, relembrou que elegeu como prioridades as
questões sociais preocupantes para o concelho, nomeadamente “o apoio à criança, à natalidade e à fixação de população; o
envelhecimento com dignidade; o emprego e a promoção de
políticas amigas da criação de emprego e das pequenas e médias empresas; a coesão do concelho e o seu crescimento harmonioso, bem como a adoção de políticas para a juventude”.

bilize as competências e capacidades dos
aguedenses”. Referiu que a lista que lidera
é “equilibrada”, reunindo “membros dos
mais representativos da sociedade, pessoas com provas dadas e com ideias, ideais
e voz”. Pretende “dar voz aos presidentes
de Junta sem condicionalismos, sem fretes
nem calculismos partidários” e quer ainda
“aproximar os aguedenses da sua Assembleia Municipal”.

“É PRECISO MUDAR”
O candidato à União de freguesias de
Águeda e Borralha, Vítor Rodrigues, falando em nome dos candidatos às juntas de

Candidatos às freguesias
Junta de Freguesia de Aguada de Cima - Rui Garruço, empresário, 37 anos. Esteve ligado a várias instituições da freguesia.
União de Freguesias de Aguada de Baixo e Barrô:
Wilson Gaio, gestor de empresas. É, desde 2009,
presidente da Junta de Freguesia de Barrô.
União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão: Vasco Oliveira, empresário, 40 anos. Desde 2002 exerce funções na Junta de
Freguesia de Belazaima do Chão.
Junta de Freguesia de Fermentelos: Carlos Nolasco.
Há quatro mandatos faz parte da Junta fermentelense, sendo presidente desde 2009.
União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba: Pedro Vidal, 29 anos. Preside à distrital da Juventude Popular. Foi eleito em 2009 presidente de
Junta, tornando-se o mais jovem presidente do país,
cargo que desempenha.
União das Freguesias de Recardães e Espinhel: Pe-

freguesia, defendeu que “é preciso mudar”. Referiu que a candidatura da coligação “centra as suas atenções na resolução
dos problemas sociais das pessoas, nas
preocupações ambientais, na melhoria
da qualidade de vida, numa política social
baseada na igualdade de oportunidades e
na promoção da proteção e solidariedade
com os que mais precisam e que estão socialmente mais vulneráveis”.
Considerou que a coligação “Todos somos Águeda” não tem só os melhores
projetos, tem também “as pessoas mais
dedicadas e competentes, que estão séria,
ética e tecnicamente preparadas para os
desafios difíceis que se avizinham”.

dro Gomes. Desde 1997 que participa na atividade
política como membro da Assembleia de Freguesia de Recardães, sendo presidente da Junta desde
2009.
União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira:
Sérgio Neves, 24 anos, gestor comercial. É o atual
presidente da JDS/Águeda e o mais jovem candidato.
União das Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do
Vouga: Carlos Silva. Há oito anos que se dedica à atividade política e desde 2005 é o presidente da Junta
de Freguesia da Trofa.
Junta de Freguesia de Valongo do Vouga: Pedro Xavier, economista e presidente da Lanidor. Ausente do
país no dia da apresentação, por motivos profissionais, quem subiu ao palco foi Carlos Alberto Pereira,
atual presidente da Junta e número dois da equipa
que se candidata este ano à autarquia.
União das Freguesias de Águeda e Borralha: Vítor
Rodrigues, 52 anos, professor na Escola Fernando
Caldeira e presidente do conselho geral do Agrupamento de Escolas de Águeda.

