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Apresentação do Diretor de Campanha 

 

É com orgulho que, uma vez mais, tenho o prazer de apresentar mais um 

barquense que se dispôs a enobrecer o nosso movimento cívico com a sua 

empenhada participação. Refiro-me a Michael da Costa Sousa, que aceitou ser o 

Diretor de Campanha do Movimento de Cidadãos Barquenses. 

Professor no Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, com um exemplar 

percurso profissional e detentor de uma sólida formação académica: Licenciatura em 

Desporto e Educação Física – opção complementar de Desporto de Recreação e Tem-

pos Livres - e Mestrado em Desporto, área de especialização de Recreação e Lazer, 

ambas pela faculdade de Ciências e de Educação Física da Universidade do Porto, este 

jovem barquense, natural da freguesia de Lavradas, é de todos conhecido e por todos 

respeitado, não só na sua freguesia, mas também em todo o concelho. 

Cidadão de referência, sempre disponível para colaborar nas questões da sua 

comunidade, Michael Sousa tem tido desde sempre uma participação dinâmica em 

atividades de cariz recreativo e cultural e no movimento associativo, em especial no 

Grupo Cultural e Recreativo dos Lavradores do Paço de Lima, tendo já desempenhado 

o cargo de Presidente do Conselho Fiscal.  

 Apesar da sua juventude, o Michael Sousa tem já um longo currículo político, 

desempenhando atualmente as funções de membro da Assembleia de Freguesia de 

Lavradas, eleito pelo PSD. No que concerne à política partidária fez parte de várias 

Comissões Politicas do PSD de Ponte da Barca. A este propósito, nos meus dois manda-

tos como Presidente da Comissão Politica do PSD de Ponte da Barca, o Michael Sousa 

assumiu a Presidência da Mesa do Plenário no primeiro mandato e foi Vice-

Presidente da Comissão Politica do PSD no segundo.  



Para a cabal apresentação deste nosso estimado barquense é forçoso que 

refira e reconheça a sua competência e capacidade de entrega à causa pública, sem 

esquecer os seus valores éticos e em particular a sua lealdade. Estou certo de que a 

direção de campanha que lhe confiamos será um desafio que abraçará com tanto 

vigor como tantos outros em que se empenhou com o seu conhecido afinco e 

assombrosa capacidade de trabalho.  

  

Augusto Manuel dos Reis Marinho 


