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Vítor Costa vai ser candidato 
à liderança do Partido Socialista 
(PS) de Vila do Conde, nas elei-
ções para a Comissão Política 
Concelhia que devem decorrer 
em fevereiro de 2020, comuni-
cou o militante, ontem, segunda-
-feira, num encontro com os jor-
nalistas.

“Entendo que é meu dever, 
enquanto militante do PS e cida-
dão vilacondense, servir o par-
tido e o concelho. Com humildade 
e coragem decidi assumir este 
grande desafio”, estabeleceu o 
candidato. 

Estimulado por “um conjunto 
alargado de pessoas”, entre mili-
tantes e outros cidadãos com 
valores compatíveis à ideologia 
socialista, Vítor Costa quer cor-
porizar “um novo projeto que 
possa construir o futuro”, mas 
“respeitando muito” a história do 
PS local.

“Tenho orgulho no papel que o 
partido teve no desenvolvimento 
do concelho, mas voltamos a pre-
cisar de alegria, força e espe-
rança. Como fazê-lo? Com pro-
ximidade e diálogo, envolvendo 
todos os militantes. Venho pela 
positiva, para unir, construir e 
trabalhar. Sei que o desafio é de 
máxima exigência, mas conheço 
o PS e estou disposto a dar o 
melhor de mim”, vincou o antigo 
Vereador na Câmara Municipal de 
Vila do Conde, entre 2005 e 2013.

O professor adjunto no Insti-
tuto Superior de Engenharia do 
Porto (ISEP) defende que os con-
celhos são “organismos vivos e 
dinâmicos” e a vida das comu-
nidades pauta-se por “ciclos de 
afirmação e crescimento, mas 
também de definhamento e que-
bra”.

“Vila do Conde já viveu tempos 
de grande afirmação e desenvol-
vimento, nos quais tinha voz e 
reconhecimento a nível regional 
e nacional. Hoje vive um ciclo de 
transição e precisa de um desíg-
nio para as próximas gerações e 
de assumir grandes objetivos de 
afirmação”, apontou, ainda sem 
especificar qualquer linha pro-
gramática.

Na foz do Ave, o PS registou 
o pior resultado de sempre nas 
últimas eleições autárquicas, em 

outubro de 2017, ao eleger três 
vereadores sem pelouro (António 
Caetano, José Aurélio Batista e 
Maria Alcides Aguiar), quebrando 
um domínio de 40 anos de lide-
rança autárquica e perdendo o 
poder para a candidata que o 
próprio partido apoiou e elegeu 
em 2013. 

Elisa Ferraz, que liderou o 
movimento independente NAU 
(Nós Avançamos Unidos), asse-
gurou a presidência do conce-
lho por mais quatro anos e con-

quistou a maioria absoluta, com 
47,74% dos votos contra 32,02% 
dos socialistas, que apresentaram 
um candidato próprio, António 
Caetano, na sequência de diver-
gências com a atual autarca.

Elaborando uma “constata-
ção da realidade, sem intenção 
de criticar ninguém”, Vítor Costa 
ambiciona comandar o regresso 
do PS à liderança municipal, atra-
vés de um “plano de desenvolvi-
mento” que defina um caminho 
para “afirmar o concelho, lutar 

pelo bem comum e oferecer a 
qualidade de vida que os vila-
condenses desejam e a que têm 
direito”.

INVERTER POSIÇÃO 
NUNCA ANTES VISTA

Antes da subida de Elisa Fer-
raz à presidência da autarquia, 
Vítor Costa trabalhou dois man-
datos consecutivos com a líder 
máxima do executivo vilacon-
dense, a quem reconheceu com-
petências resultantes do exercício 

de cargos públicos há 22 anos. 
“Gere o quotidiano do muni-

cípio como pode e sabe e 
merece todo o meu respeito. 
Mas em política devemos olhar 
para nós próprios e apresentar 
projetos que assentem natural-
mente no passado, mas reve-
lem aquilo que achamos ser o 
melhor para construir o conce-
lho”, frisou.

Vítor Costa é o primeiro con-
corrente anunciado à sucessão 
de Abel Maia na liderança con-
celhia do PS vilacondense, após 
o advogado ter renunciado ao 
mandato em julho, numa altura 
em que as votações da bancada 
socialista na Assembleia Muni-
cipal têm gerado pouco con-
senso dentro do partido.

“O PS está numa posição em 
que nunca esteve. Não sei se 
haverá outras opções, mas a 
minha candidatura procura tra-
zer um projeto em que todos se 
revejam. Temos de saber dizer 
aos vilacondenses quem somos 
e para onde vamos. Depois 
destas eleições, o PS terá um 
lugar privilegiado para oferecer 
um maior e melhor contributo 
ao desenvolvimento do conce-
lho”, afiançou.

Defendendo que o partido 
“tem de ser plural e congregar 
todas as vontades e linhas de 
pensamento”, o professor de 53 
anos, doutorado em Matemá-
tica Aplicada/Astrofísica, des-
valoriza se irá concorrer às elei-
ções autárquicas de 2021 caso 
triunfe no sufrágio partidário.

“A minha candidatura será 
apresentada a seu tempo, tal 
como o candidato à Câmara 
Municipal será escolhido pelos 
militantes a seu tempo. O PS 
tem grandes pilares e há que 
trazer um projeto novo, porque 
os problemas são diferentes 
e os tempos assim o exigem”, 
admitiu.

Instando a comentar a 
ausência de cinco anos da vida 
autárquica, Vítor Costa atribuiu 
as decisões a “quem tem poder 
e capacidade de decisão no seu 
sentido mais plural”, alertando 
que em política “não há lugar 
a ressentimentos”. 

As eleições do PS/Vila do 
Conde devem ser realizadas 
em fevereiro de 2020, em data 
a designar pela Comissão Polí-
tica Concelhia.

Vítor Costa anuncia candidatura 
à concelhia do Partido Socialista

PERFIL

Data de nascimento: 30/01/1966

Naturalidade: Vila do Conde

Formação Académica: Licenciatura em Física/Matemática Aplicada, Mestrado em Matemática Apli-
cada – Ramo Astronomia e Doutoramento em Matemática Aplicada/Astrofísica.

Experiência Profissional: Professor Adjunto - Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) – à 
data, Assistente Estagiário - Universidade da Beira Interior, Assistente - Escola Superior de Estudos 
Empresariais e de Gestão, Presidente do Departamento de Matemática e Membro do Conselho Cien-
tífico, Professor Associado - Universidade Lusíada de Famalicão, Professor Convidado - Faculdade 
de Ciências Universidade do Porto, Vereador na Câmara Municipal de Vila do Conde nos mandatos 
2005/2009 e 2009/2013, Administrador na LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resí-
duos do Grande Porto, Administrador na PRIMUS - Promoção e Desenvolvimento Regional, EMT, SA, 
Investigador Associado - Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, Investigador Colaborador – 
Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade do Porto e Investigador – Laboratório de Enge-
nharia Matemática ISEP, na área das Parcerias Público-privadas Rodoviárias.

RICARDO TAVARES FERREIRA

DIREITOS RESERVADOS
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PRIMEIRA RAZÃO
Penso que tenho a obrigação 

como cidadão Vilacondense e 
como militante de servir o meu 
Concelho e o meu Partido. 

Digo servir no sentido inteiro 
da palavra.

Nasci numa casa humilde da 
Travessa Bernardino Machado, 
nas Pedreiras, ali perto do 
nosso Rio. 

O Doutor  Bernard ino 
Machado, um grande profes-
sor da Universidade de Coim-
bra e que na Política ocupou 
diversos cargos como Ministro 
sendo por duas vezes Presi-
dente da República, tem uma 
frase inspiradora: “Eu tenho 
uma ambição tão sôfrega de 
servir o meu País que a minha 
pena é não estar em toda a 
parte onde falte alguém para 
servi-lo.”

O sentido mais nobre e belo 
da Política é encará-la como 
um serviço!

Para mim, hoje, servir sig-
nifica trabalhar com dedica-
ção para que o PS volte a ter 
o papel que já teve ao serviço 
de Vila do Conde e dos Vila-
condenses.

Dou este passo, porque julgo 
ser o meu dever perante Vila 
do Conde e o PS.

Com humildade e coragem 
decidi assumir este grande 
desafio por Vila do Conde e 
pelo PS.

SEGUNDA RAZÃO
Há algum tempo, com natu-

ralidade, um grupo de pessoas 

amigas e conhecidas, umas 
militantes do PS e outras não, 
começou a refletir sobre o Con-
celho e a sentir a necessidade 
de criar e dinamizar um novo 
projeto para Vila do Conde. O 
grupo foi crescendo e mui-
tas das pessoas que não eram 
militantes decidiram aderir ao 
PS por entenderem que o Par-
tido Socialista é um espaço de 
liberdade com todas as condi-
ções para responder aos desa-
fios que o Concelho de Vila do 
Conde enfrenta.

Este grupo alargado incen-
tivou-me a dar este passo. 
Vários outros militantes do Par-

tido, com grande responsabi-
lidade na História do PS, tam-
bém o fizeram, com palavras 
de grande apoio.

Respeito a História do PS. 
Tenho orgulho no decisivo 
papel que o PS teve no desen-
volvimento de Vila do Conde.

Mas, voltamos a precisar de 
Alegria, de Força e de Espe-
rança.

Com uma cultura de proxi-
midade e de diálogo. 

Quero o PS como um par-
tido de todos os seus militantes.

Venho pela positiva. Venho 
para unir e construir. Venho 
para trabalhar.

Sei que o desafio é de 
máxima exigência,  mas 
conheço o PS e estou disposto 
a dar o melhor de mim.

TERCEIRA RAZÃO
A vida dos territórios e das 

comunidades faz-se por ciclos. 
Os territórios e os concelhos, 
nesta perspetiva, são organis-
mos vivos e dinâmicos. Têm 
ciclos de afirmação e cres-
cimento, mas também têm 
ciclos de definhamento e que-
bra. Vila do Conde, com a sua 
Câmara Municipal à frente, já 
viveu tempos de grande afir-
mação e desenvolvimento. 

Vila do Conde contava no 
panorama regional e nacio-
nal. Tinha voz e era ouvida. 
Penso que os Vilacondenses, 
independentemente dos seus 
posicionamentos políticos e 
ideológicos, concordam com 
isto.

Hoje, Vila do Conde vive um 
ciclo de transição. Onde está 
um desígnio ou um grande 
objetivo? Onde está um desa-
fio identitário e mobilizador do 
Concelho? Onde está o Futuro 
para as próximas décadas?

Vila de Conde precisa de 
um desígnio para as próxi-
mas gerações. Vila de Conde 
precisa de um Plano que indi-
que o caminho até à década 
de trinta deste século. Vila 
do Conde precisa de assumir 
grandes objetivos de afirma-
ção e desenvolvimento. 

Peço para que estas pala-
vras sejam entendidas como 
uma constatação da realidade, 
sem intenção de crítica seja a 
quem for.

Quero construir um novo 
projeto capaz de garantir que 
o PS volte à liderança munici-
pal para afirmar o Concelho, 
para lutar pelo bem-comum, 
para garantir a qualidade de 
vida que os Vilacondenses 
desejam e a que têm direito. 
Para definir uma estratégia de 
desenvolvimento, um cami-
nho para Vila do Conde. Para 
construir o Futuro. Para em 
conjunto começarmos hoje a 
discutir, planear e construir a 
Vila do Conde que queremos 
ter em 2030.

São três as razões que me levam a 
tomar esta decisão:

DIREITOS RESERVADOS

Vítor Costa foi vereador da Câmara Municipal entre 2005 e 2013
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Jornal
VILACONDENSE

OPINIÃO
ANTÓNIO
CARMO REIS

"Pessoas de justa fama: 
VILA DO CONDE no 
século XX (43)"
PÁG. 4

MANUELA CERQUEIRA
"União de Facto 
(parte III): Os 
Direitos patrimoniais 
e habitacionais 
sucessórios do Unido 
de Facto"
PÁG. 4

ANTÓNIO SIMÕES 
BARBOSA

"Efemérides (18)"
PÁG. 9

RUI RODRIGUES
"Rio Ave: Uma 
paragem competitiva 
benéfica"
PÁG. 11

Um Centro De Atividades Criado a Pensar em Si!
Reabilitação Física e Cognitiva
Atividades Ocupacionais
Musicoterapia/Arteterapia
Entre outros serviços

Contacte-nos: 911 556 050

Varandas do Ave, nº100
Vila do Conde

vilasenior@gmail.com
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Vítor Costa 
anuncia 
candidatura 
à concelhia 
do PS
EX-VEREADOR DO PS DIZ QUE 
VEM “PELA POSITIVA, PARA UNIR, 
CONSTRUIR E TRABALHAR PELO PS E 
POR VILA DO CONDE”.
PÁGS. 2/3

RIO AVE
FUTSAL
Vitória por 3 a 2 
frente ao Caxinas
PÁG. 11

ASSOCIATIVISMO
Eduardo Pinto 
reeleito presidente 
do Ginásio Clube 
Vilacondense
PÁG. 14

Take-away d’gostar
e voltar por mais!

Vila do Conde
Av. Júlio Graça 221 R/C

d-gostar.com
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DESPORTO
KARATE
Ginásio conquista 
três medalhas 
internacionais
PÁG. 13

CULTURA
Jorge Palma no 
Teatro Municipal
PÁG. 9


