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Luís Paulo
Costa, candidato à Câmara Municipal de Arganil
reuniu com a equipa que se recandidata à Junta de Freguesias de
Piódão
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Luis Paulo Costa, candidato do PSD a Presidente da Câmara Municipal de Arganil e Luis Almeida,
Presidente da Comissão Política de Secção, reuniram na passada semana com Ricardo Lopes Pacheco,
José da Conceição Lopes e Rui Manuel Lopes Martins, a equipa que se recandidata pelo PSD à Junta de
Freguesia do Piódão, desta vez com José da Conceição Lopes a encabeçar a Lista.Com esta reunião
deu-se continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido em todas as freguesias, que se integra na
estratégia definida por Luis Paulo Costa, no sentido de apresentar ao eleitorado um programa eleitoral
abrangente e que considere os contributos das Juntas e Uniões de Freguesias, instituições e associações
do concelho.Na reunião realizada, Luis Paulo Costa reconheceu e valorizou o trabalho realizado por esta
Junta e discutiram-se propostas para o futuro, procurando definir-se desde já as prioridades de
intervenção, tendo em conta as necessidades e potencialidades desta freguesia.Para o desenvolvimento
que todos procuramos para o nosso concelho é muito importante congregar esforços e vontades para
responder com eficiência aos desafios que nos são lançados, em cada uma das freguesias e no
concelho.Estamos por isso conscientes que a colaboração entre a Câmara Municipal e as Juntas de
Freguesia é essencial e por isso não poderíamos deixar de manifestar o nosso contentamento pela
disponibilidade manifestada por esta equipa cujo trabalho de qualidade lhe valerá, com certeza, o voto de
confiança dos eleitores.Luis Paulo Costa congratula-se com o apoio à sua candidatura por parte da
equipa candidata à Junta de Freguesia do Piódão, confiante que o apoio e disponibilidade que todos têm
sentido por parte das pessoas se refletirá numa expressiva e clara vitória de cada, mas acima de tudo do
Piódão, e do concelho de Arganil.
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