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O nosso compromisso
é com os portugueses
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.

Novos horizontes
para Portugal

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

RUI RIO

Siga-nos em:

psd.pt
@partidosocialdemocrata

Círculo Eleitoral de

SANTARÉM

ISAURA MORAIS

Candidatos à Assembleia da República
pelo Círculo Eleitoral de Santarém

Novos horizontes
para Portugal
Os candidatos a deputados do PSD pelo Distrito de Santarém propõem construir uma alternativa
ao modelo de governação atual do PS, PCP e BE por considerarem que é, não só possível, mas
urgente fazer diferente, fazer melhor e oferecer um modelo de desenvolvimento económico
e social coerente e eficaz, que parte da compreensão adequada da situação que vivemos e
que preconiza, em todas as áreas da sociedade, soluções capazes de assegurar aos cidadãos
melhor qualidade de vida, na saúde, na educação, na economia e nas empresas, na área
social, na agricultura, na juventude e desporto, nas infraestruturas, na justiça e na proteção
civil. Um modelo de desenvolvimento que assenta, no plano político, na criação de condições
para garantir o respeito pelo valor central da dignidade da pessoa humana, colocando o
Estado ao serviço dos cidadãos.
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No próximo dia 30 de janeiro, os Portugueses vão ser chamados a votar. Cada um de nós,
eleitores, tem o direito e o dever de fazer uma escolha livre e esclarecida do que quer para si,
para o País e para as gerações vindouras. Cada eleitor tem a responsabilidade de, através do
voto, traçar o futuro do País.
Nas Eleições Legislativas não escolhemos apenas o Primeiro-Ministro, elegemos também os
deputados que nos irão representar na Assembleia da República.
No Distrito de Santarém, elegemos 9 deputados, do total de 230 do Parlamento. Os candidatos
a deputados do PSD que integram a lista que vos apresentamos são todos do nosso Distrito.
São homens e mulheres das mais diversas áreas de atividade e formação, amplamente
conhecedores do território em que vivem e trabalham, onde querem ver crescer e prosperar
os filhos e os netos. São pessoas que conhecem muito bem as principais carências do nosso
território, mas também o seu enorme potencial e que estão disponíveis para, em exclusividade,
servir os interesses de todos os cidadãos do Distrito de Santarém.
Temos os melhores candidatos.
Temos as melhores propostas.
Assumimos o compromisso de trabalhar em prol do Distrito de Santarém.
Contamos com o vosso apoio.
Contamos com o vosso voto.

Pelo Distrito de Santarém. Por Portugal!
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