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Caras(os) Concidadãos, 

No próximo dia 30 de janeiro, os portugueses podem mudar de rumo e escolher um Governo 
responsável, reformista, confiável e com sensibilidade social. Um Governo que seja capaz 
de colocar Portugal cada vez mais próximo da média europeia, ao contrário do que acontece 
atualmente. 

Durante quatro anos preparámos um programa a pensar no futuro dos portugueses, no 
progresso da nossa classe média e das próximas gerações. Apresentamos propostas sérias 
para a aplicação dos fundos europeus, apostamos na economia, para garantir o aumento 
dos empregos e dos salários, queremos melhores serviços públicos, nomeadamente na 
área da Saúde, na Segurança, na Educação, na Justiça e na defesa do Ambiente. 

Hoje o PSD está cada vez mais próximo das pessoas e das suas reais preocupações. O nosso 
programa contou com o contributo de milhares de pessoas de todas as regiões, através 
do Conselho Estratégico Nacional, e ainda recentemente ganhámos e reconquistámos as 
principais câmaras municipais do país. Acreditamos que o PSD tem hoje um importante papel 
a desempenhar na situação difícil em que Portugal se encontra. 

Os portugueses sabem que queremos um país cada vez mais equilibrado, mais justo, mais 
descentralizado e sabem, também, que não nos faltará a coragem para colocar sempre o 
país em primeiro lugar, como tenho defendido. Podem contar com o PSD para rasgar novos 
horizontes para Portugal!

Contamos convosco.

Rui Rio

O nosso compromisso
é com os portugueses

psd.pt
@partidosocialdemocrata

Siga-nos em:

Círculo Eleitoral de
BRAGANÇA



Conterrâneas e conterrâneos:

Somos a candidatura do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PPD/PSD) às eleições 

legislativas.

Somos uma equipa com vasta experiência política e parlamentar.

Conhecemos muito bem a nossa Gente e a nossa Terra, o Distrito de Bragança.

A todos e a cada um de nós une-nos a vontade de servir os NORDESTINOS  

com dedicação, empenho, sabedoria e humildade.

A nossa preocupação mais importante é que, no nosso Distrito, todos tenham 

iguais oportunidades e direitos: na saúde, no emprego, nos apoios sociais,  

nas atividades económicas (indústria, comércio, agricultura, turismo),  

na educação e na cultura.

Outra preocupação é a preservação do que é nosso, dos nossos recursos naturais  

e do nosso património.

Conterrâneas e conterrâneos:

Somos uma equipa de CONFIANÇA.
Podem contar connosco.

Nós contamos convosco.

Novos horizontes 
para Portugal
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