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Candidatura
“Confiança no Futuro” inaugura sede de campanha
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A candidatura “Confiança no Futuro”, liderada por Luís Paulo Costa, inaugurou a sua

sede de campanha, situada na Praça Simões Dias, junto à Câmara Municipal de Arganil. A data escolhida
para esta inauguração não foi ao acaso. Com efeito, o candidato do PSD à Câmara de Arganil começou
por explicar que “quisemos dar simbolismo a este dia 7 de agosto”, inaugurando a sede da candidatura
na “data limite da entrega de listas”. “É neste espaço simpático, paredes meias com a Praça mais
famosa do nosso concelho e a dois passos do edifício da Câmara Municipal que, a partir de hoje, vamos
passar a receber todos aqueles que nos quiserem visitar para dar os seus contributos e as suas
opiniões”, prosseguiu o actual vice-presidente da autarquia Arganilense, recordando que, “temos vindo a
promover muitos encontros, um pouco por todo o concelho, a que chamamos de reuniões participativas”
que “nos têm permitido receber inúmeras sugestões e contributos, com vista à construção do nosso
programa eleitoral”. Frisando que “os cinco primeiros elementos da lista candidata à Câmara Municipal
de Arganil são, para além da minha pessoa, a Dra. Paula Dinis, o Eng.º Luís Almeida, a Eng.ª Érica
Castanheira e o Dr. Horácio Lisboa Afonso”, Luís Paulo Costa sublinhou que “estar certo que nenhum de
vós estava à espera de uma qualquer surpresa relativamente a esta matéria porque sabem que sou uma
pessoa com carácter e de confiança”. Contando que a sua equipa é constituída por cerca de 300
pessoas, o candidato social-democrata assegurou tratar-se “uma equipa de mulheres e homens que
amam a nossa terra, em que mulheres competentes e determinadas assumem grande protagonismo e
responsabilidade, uma equipa de gente boa, de gente jovem e menos jovem”, sendo, no seu entender,
“a melhor equipa para a Câmara Municipal, a melhor equipa para a Assembleia Municipal e a melhor
equipa para as Juntas e Uniões de Freguesia”

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)

1/2

Rádio Clube de Arganil
http://www.rcarganil.pt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

