
Regionais

PSD/AçoreS mArcA eleiçõeS 
DiretAS PArA 29 De Setembro 
O Conselho Regional do PSD/Açores deliberou agen-
dar a eleição direta do presidente do PSD/Açores 
para o dia 29 de setembro, realizando-se o XXIII Con-
gresso Regional entre 26 e 28 de outubro de 2018

Locais

PS rejeitA conStrução Do novo 
hoSPitAl De bArceloS 
O PSD de Barcelos lamenta e reprova a atitude do PS 
que na Assembleia da República, no passado dia 13 
de julho, rejeitou a construção do novo hospital para 
o concelho de Barcelos
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PsD

AutArcAS Do PSD querem reforço 
De verbAS PArA municíPioS
O presidente dos Autarcas Social Democratas, Álvaro 
Amaro, pede ao Governo que consagre no próximo 
Orçamento do Estado (OE) os “envelopes financeiros” 
de cada uma das competências referente a cada um 
dos municípios portugueses
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nA últimA reunião Do Setor DA juStiçA, com o 
tribunAl De contAS (tDc), o líDer Do PSD enAlteceu A 
imPortânciA DeStA inStituição no “rigor DAS contAS 
PúblicAS”, quer locAiS quer centrAiS, e DeStAcou A 
imPortânciA Do PAPel Do conSelho PArA A Prevenção 
DA corruPção, que funcionA junto DeSte orgAniSmo

DefenDer o 
“intereSSe nAcionAl”
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PreSiDênciA

Uma corda, por mais elasticidade que disponha, tem sempre um limite. 
Esticando-se demasiado, ela pode partir-se. O Orçamento do Estado para 
2019 é a derradeira prova de uma maioria negativa que, na distribuição de 
benesses, leva esta teoria ao limite. O dilema do Governo é, por um lado, 
não querer pôr em causa as contas públicas ou os compromissos com os 
nossos parceiros externos e, por outro, procurar acomodar os interesses, às 
vezes irrealistas, da extrema esquerda. Temos um governo e uma maioria 
parlamentar que, na verdade, negligencia a vontade da maioria dos 
eleitores, a favor da própria sobrevivência e ganhos políticos.
O PS sabe que está obrigado a aprovar o último orçamento da legislatura 
para provar a retórica de um arranjo parlamentar que nasceu de um golpe 
de asa, após uma clamorosa derrota política nas urnas. O PS aprisionou-se a 
um colete de forças, que o seu líder criou. E agora das duas, uma: ou cede às 
pretensões da esquerda radical ou, em caso de rejeição do Orçamento, terá 
de, nas suas próprias palavras, viabilizar um governo PSD/CDS.
O PSD, como sempre defendeu Rui Rio, não pode antecipar o sentido de 
voto em relação a um documento de que não se conhece uma proposta, 
uma linha, uma intenção. É um princípio elementar de que o PSD não 
abdica, para credibilizar o próprio debate político. 
A lógica determina que os líderes partidários, os deputados e a opinião 
pública e publicada, todos, conheçam o que está em causa no equilíbrio de 
receitas/despesas para o próximo ano. 
Os orçamentos traduzem, antes de mais, o destino que o Estado, dá aos 
impostos que cobra aos cidadãos. Cada euro deve ser bem aplicado e 
rigorosamente escrutinado. E se há matéria em que os socialistas se mostram 
inábeis é na manifesta incapacidade de gerir a coisa pública, tendo como 
pano de fundo as previsões inscritas no Orçamento do Estado, como ficou 
provado na saciedade com os sucessivos PEC, que antecederam o pedido 
de ajuda externa.
Claro que o chumbo do Orçamento traria uma instabilidade que se dispensa. 
Seria mau para o País constatarmos que, afinal, por razões de mera tática 
política, os partidos da dita esquerda decidiam atraiçoar-se uns aos outros 
e, capitalizar, cada um por si, os méritos de um (des)governo populista, a 
caminho do quarto ano de vida.
Por isso, nesta questão do Orçamento do Estado, Rui Rio tem consolidado 
a imagem de um estadista com que os portugueses, cada vez mais, se 
identificam. A credibilidade com que assumiu na liderança da oposição 
ao Governo e o rigor com que apresenta propostas alternativas estão à 
margem do politicamente correto e constituem a imagem de marca do 
nosso candidato a primeiro-ministro.
A este propósito, um apontamento final. Na passada semana, Rui Rio concluiu 
a ronda de reuniões com todos os agentes a justiça, desde os magistrados 
até aos funcionários judiciais, passando pelos advogados e investigadores. 
Seguir-se-á, em tempo oportuno, a apresentação de um documento sério, 
com propostas para resolver as principais vulnerabilidades do sistema 
de justiça. Uma sociedade desenvolvida é indissociável de tribunais que 
tomam decisões céleres, coerentes e justas. A reforma da justiça que o PSD 
irá propor ao País, corresponderá, estou certo, a essa vontade coletiva.

O malabarismO 
dO OrçamentO dO 
estadO

JOsé CanCela mOura
Diretor do “Povo livre”

defender O “interesse naCiOnal”

O PSD viabilizou a proposta de lei do Governo sobre 
leis laborais em nome do “interesse nacional”. Rui Rio 
entende que a iniciativa aprovada se baseia no acor-
do alcançado na concertação social entre a UGT e as 
entidades patronais. “Não tenho preocupação rigoro-
samente nenhuma se o nosso voto é mais a favor do 
que o PS queria ou mais contra. O meu voto é mo-
vido por aquilo que é o interesse nacional”, afirmou 
Rui Rio.

O presidente do PSD, que se deslocou, na passada 
quarta-feira, dia 18, ao Tribunal de Contas (TdC), in-
sistiu que o mais importante é defender as soluções 
corretas para o bem comum. “Se estiver a dizer ‘é do 
Governo, logo sou contra’, isso não acrescenta nada 
ao desenvolvimento do país. Então se sou igual aos 
outros, não estou aqui a fazer nada, vem outro”, de-
clarou.

No final da reunião no Tribunal de Contas (TdC), que 
demorou cerca de duas horas, Rui Rio apelou ao “sen-
tido de Estado e elevação” dos partidos para que seja 
possível uma “reforma da justiça a sério”. “Esta é a úl-
tima reunião formal e agora vamos entrar numa fase 
mais delicada (…) Temos de ter particular cuidado 
porque quero que os outros partidos possam aderir 
a um documento que não quero impor como meu”, 
garantiu.
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PreSiDênciA

defender O “interesse naCiOnal”

Rui Rio referiu que o PSD irá “começar agora” esse 
trabalho com todos os partidos. “Vamos ver se temos 
comportamentos com sentido de Estado e elevação 
para que todos nos possamos reunir em torno de um 
documento que depois é de todos”, apelou.

O líder do PSD enalteceu a importância do TdC no “ri-
gor das contas públicas”, quer locais quer centrais, e 
destacou a importância do papel do Conselho para 
a Prevenção da Corrupção, que funciona junto deste 
organismo.

No encontro, foram ainda debatidos os limites da res-
ponsabilidade financeira dos autarcas e projetos para 
a cidadania no âmbito da corrupção no ensino básico 
e secundário.

A ronda dedicada à Justiça teve início em 21 de maio 
de 2018 e incluiu encontros com todos os agentes 
que intervêm no sistema judicial: magistrados, advo-
gados, investigadores, oficiais e funcionários.
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PreSiDênciA

Portugal deve ser solidário com a Grécia e a Suécia, dois países europeus afetados por grandes incêndios. Rui Rio, 
que efetuou, na terça-feira, uma visita aos Jogos Europeus Universitários 2018, que decorrem em Coimbra, apelou ao 
espírito de solidariedade europeu. “Entendo que nós devemos ser solidários com a Grécia e também com a Suécia, 
que está exatamente a ter os mesmos problemas, na exata medida em que também gostamos que os outros sejam 
solidários connosco”, afirmou Rui Rio.

O presidente do PSD insistiu que é preciso acautelar que Portugal, perante alguma eventualidade, possa dispor de 
meios de combate próprios. “Mas, dentro daquilo que é a nossa disponibilidade e, obviamente, é a nossa obrigação 
política, moral e até ética, [devemos] ajudar os gregos e também a Suécia, que é um país pouco preparado para 
incêndios da dimensão que neste momento está a viver”, acrescentou.

Para Rui Rio, aquilo que está a ocorrer na Suécia é um exemplo dos efeitos das “mudanças climáticas”.

Portugal enviou dois aviões para a Suécia e a Força Aérea Portuguesa disponibilizou também um voo de apoio 
(C295), que transportará cerca de 700 quilos de equipamentos para apoio à operação dos meios aéreos.

Na deslocação aos Jogos Europeus Universitários, Rui Rio concedeu, ainda, uma entrevista, que teve lugar num pe-
queno estúdio jornalístico.

POrtugal deve ser sOlidáriO 
COm a gréCia e a suéCia

rui riO reCebeu O COmissáriO 
eurOPeu CarlOs mOedas

O presidente do PSD, Rui Rio, recebeu, no dia 19 de julho de 2018, Carlos Moedas, comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação. Um encontro, que de-
correu na sede nacional, em Lisboa, e que serviu para abordar diversos temas que interessam a Portugal e à União Europeia, assim como o contributo que o PSD pode dar para o 
aprofundamento do projeto europeu.
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PSD

autarCas dO Psd querem refOrçO 
de verbas Para muniCíPiOs

O presidente dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro, pede ao Governo 
que consagre no próximo Orçamento do Estado (OE) os “envelopes financeiros” 
de cada uma das competências referente a cada um dos municípios portugue-
ses. “Em 15 de outubro, no limite, quando entregar o Orçamento do Estado na 
Assembleia da República, tem de lá haver o ‘mapa x’ que elenca os municípios 
todos e o valor que é transferido para a educação, para a saúde e para o que 
quer que foi previamente consensualizado”, defende Álvaro Amaro.

Os Autarcas Social Democratas estiveram reunidos, dia 19, em Tondela, para 
analisar as alterações à lei das finanças locais e, no final, o presidente dos au-
tarcas social-democratas, Álvaro Amaro explicou a visão do PSD. “Somaremos 
e logo vemos se são 900 [milhões de euros] ou se são mil. O que nos interessa 
é vermos cada um dos nossos municípios. Concordamos, muito bem, não con-
cordamos, amigos na mesma”, frisou Álvaro Amaro, considerando que “este foi 
um grande ganho de causa do acordo político” que “o PSD estimulou o Gover-
no a fazer”.

O também presidente da Câmara da Guarda declarou que a “proposta de des-
centralização da maioria de esquerda tem “muito pouca ambição”, comparati-
vamente aos projetos do PSD que deram entrada na Assembleia da República.

“Mas vale mais pouco do que nada e, para o PSD, politicamente importa que o 
caminho se continue a caminhar”, frisou.

No que respeita ao valor das transferências para o Fundo de Financiamento 
da Descentralização (FFD), Álvaro Amaro questionou: “O que interessa ao pre-
sidente da Câmara A que o valor seja 900 milhões ou dois mil milhões? Se me 
perguntarem a mim, como presidente da Câmara da Guarda, o que é que eu 
vou decidir, seriamente eu não posso dizer nada”, afirmou, acrescentando que, 
para poder responder, terá de saber “qual é a substância da competência” que 
lhe vão transmitir.

Segundo Álvaro Amaro, “neste acordo político, está uma defesa absoluta da au-
tonomia dos autarcas portugueses”.

Recorde-se que, no dia 18 de abril de 2018, o PSD formalizou com o Governo, 
em nome do interesse nacional, um acordo referente à descentralização. Um 
compromisso com vista à descentralização de competências e que passa pela 
aproximação dos serviços públicos às pessoas e, desta forma, no aprofunda-
mento da coesão territorial.
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tOmada de POsse das mulheres 
sOCial demOCratas

O Secretariado das Mulheres Social Democratas tomou posse em diversas secções: Mogadouro (16 de junho, com a presença de 
José Silvano, secretário-geral), Azambuja (21 de junho, com a participação de Fernando Negrão, presidente do Grupo Parlamen-
tar), Lagoa (23 de junho, com a presença de Maló de Abreu, vogal) e Santarém (26 de junho). 

PSD
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Ps reJeita COnstruçãO dO nOvO 
hOsPital de barCelOs 

O PSD de Barcelos lamenta e reprova a atitude do PS 
que na Assembleia da República, no passado dia 13 de 
julho, rejeitou a construção do novo hospital para o con-
celho de Barcelos. O projeto de resolução contou com 
os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do 
PS e do PAN. 

O PSD de Barcelos lamenta que o executivo municipal e 
o presidente da Câmara em concreto continuem a fazer 
demagogia sem dar qualquer sinal de querer efetiva-
mente lutar pela construção do novo hospital.

“O PS, com responsabilidades no Governo e na Câmara, 
tinha (e tem) todas as condições para conseguir a cons-
trução do novo Hospital, mas, no momento da verdade 
e das decisões vota pela abstenção na Assembleia da 
República”, critica o PSD de Barcelos.

Na última sessão da assembleia municipal, o PS apre-
sentou uma moção desafiando todos os partidos políti-
cos a apresentarem projetos de resolução e aprovarem 
todos os projetos que permitissem a construção de um 
novo hospital, mas na primeira oportunidade não apro-
vou a resolução.

“Basta de demagogia, basta de atirar areia para os olhos 
dos barcelenses”, lamenta o PSD de Barcelos.

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros de-
fendem a necessidade de um novo hospital e foram 
tornados públicos casos impróprios para a saúde e a 
dignidade dos doentes e dos profissionais do atual 

locAiS

hospital. O PSD de Barcelos lembra que o “concelho de 
Barcelos necessita de um hospital moderno e funcional, 
para servir com qualidade as populações e não pode 

ser prejudicado nem desvalorizado comparativamente 
aos hospitais da região que servem populações de di-
mensão similar”.

A Coligação Juntos por Guimarães acusa a câmara local de não ter 
concretizado o “pacote de benefícios” para bombeiros voluntários 
instituído no ano de 2017. Na reunião do executivo municipal, de 
dia 19 de julho, o vereador da coligação que junta PSD e CDS-PP, 
Bruno Fernandes, deu conta que “passado um ano e um mês” aque-
le pacote de benefícios “não tem um único aderente”.

O referido pacote foi publicado, a junho de 2017, em “Diário da 
República” com o nome Regulamento de Apoio aos Bombeiros Vo-
luntários da Câmara de Guimarães, e confere aos bombeiros volun-
tários, individualmente considerados, o direito a um conjunto de 
benefícios fiscais e sociais, consagrando, entre outros a redução de 
50% nas taxas para licenciamento de obras de construção e reabili-
tação de habitação própria, reembolso de 20% do Imposto Munici-
pal sobre Imóveis (IMI), relativo à habitação própria e permanente, 
acesso gratuito às piscinas municipais, espetáculos culturais e um 
seguro de acidentes pessoais.

Segundo deu conta Bruno Fernandes, aquele regulamento “é mui-
to importante para as corporações de bombeiros e os operacionais 
estão ansiosos para que produza efeitos”. “Esperamos que a câmara 
dê andamento imediato a este processo”, apontou o vereador.

JuntOs POr guimarães questiOna 
Câmara sObre benefíCiOs Para 
bOmbeirOs vOluntáriOs
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Mónica Seidi, deputada do PSD/Açores, relevou o contributo das associações desportivas e promotoras da igualdade de 
género às quais foram solicitados pareceres no âmbito do projeto de resolução do grupo parlamentar do PSD/Açores 
que recomenda ao Governo regional a equiparação dos apoios atribuídos pelo uso da palavra ‘Açores’.

Segundo a deputada do PSD/Açores, “os pareceres enviados à Comissão de Assuntos Sociais vão ao encontro do que é 
definido no projeto de resolução e sublinham a obrigação e o dever de os poderes públicos garantirem políticas que 
visem a promoção da igualdade de género e o combate a qualquer tipo de discriminação”.

Além disso, “ficou evidente que a atribuição de apoios por parte do Governo regional pelo uso da palavra ‘Açores’ em 
provas nacionais não tem em conta as classificações obtidas pelas equipas femininas, mesmo quando se trata de equi-
pas vencedoras dos campeonatos nacionais onde participam”, acrescenta.

Entre as associações que se pronunciaram sobre a iniciativa social-democrata estão a UMAR, a Novo Dia, a APAV e a 
ACEESA (Associação Centro de Estudos Economia Solidária do Atlântico). A Associação de Voleibol de São Miguel e San-
ta Maria, a Associação de Basquetebol de São Miguel e a Associação de Karate dos Açores também enviaram parecer.

O projeto de resolução do grupo parlamentar do PSD/Açores, do qual a deputada Mónica Seidi é subscritora, foi entre-
gue no Parlamento açoriano em maio e recomenda ao Governo regional a equiparação, já na próxima época desportiva, 
dos apoios públicos atribuídos às equipas femininas e masculinas.

Na última época desportiva os apoios atribuídos pelo executivo às equipas masculinas foram significativamente in-
feriores aos que foram atribuídos às equipas femininas que competem, na mesma modalidade, em provas nacionais. 
A análise desta iniciativa está a decorrer na Comissão de Assuntos Sociais, onde será também ouvido um membro do 
Governo com competência na matéria.

Mónica Seidi reforça que o objetivo do projeto de resolução é “por fim a uma discriminação” e mantém o objetivo de ver 
concluída a sua análise “a tempo de ser votada no parlamento antes do início da próxima época desportiva”.

“A competição desportiva é uma das áreas onde, infelizmente, também nos Açores, por vezes, o devido reconhecimento 
e atribuição dos apoios não obedece a critérios de igualdade, não obstante as mulheres obterem excelentes resultados 
nas competições em que participam”, explica.

A concessão, por parte do Governo regional, de apoios financeiros aos clubes açorianos que participam regularmente 
nas provas nacionais de futebol, basquetebol, voleibol, andebol, hóquei em patins, ténis de mesa, futsal e automobilis-
mo, tanto em masculinos como em femininos, está autorizada em resolução do Conselho de Governo de 10 de agosto 
de 2017 e justificam-se com o contributo que essas equipas dão para a promoção externa da Região.

“Não queremos, com esta resolução, cortar os apoios às equipas masculinas nem cortar ou reduzir os apoios que já 
estão previstos no Regime Jurídico de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo. O que defendemos é a necessida-
de de tornar mais justa, mais equitativa e menos discriminatória a concessão dos apoios pelo uso da palavra ‘Açores’”, 
sintetizou Mónica Seidi.

regionAiS

assOCiações reCOnheCem 
equiParaçãO de aPOiOs PelO 
usO da Palavra “açOres”
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O Conselho Regional do PSD/Açores deliberou agendar a eleição direta do 
presidente do partido para o dia 29 de setembro, realizando-se o XXIII Con-
gresso Regional entre 26 e 28 de outubro de 2018.

O órgão máximo do partido entre congressos aprovou também o regula-
mento da eleição direta do presidente do partido. As candidaturas a pre-
sidente da Comissão Política Regional do PSD/Açores devem ser subscritas 
por um mínimo de 500 militantes e entregues ao Conselho de Jurisdição Re-
gional até ao dia 15 de setembro.

Foi ainda aprovado o regulamento do XXIII Congresso Regional do PSD/Aço-
res. A eleição dos delegados ao Congresso realiza-se em simultâneo com a 

regionAiS

Psd/açOres 
marCa eleições 
diretas Para 
29 de setembrO 
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edição n.º 1246  do “Povo livre” |  de 02 a 09 de maio de 2001

“Eleições autárquicas”. Rui Rio apresentava a candidatura à Câmara Municipal do Porto. Ruy de Carvalho era 
anunciado como mandatário de Pedro Santana Lopes à Câmara Municipal de Lisboa. Estavam em marcha duas 
das candidaturas que haveriam de culminar numa estrondosa vitória eleitoral do Partido Social Democrata, então 
liderado por Durão Barroso, nas autárquicas de 16 de dezembro de 2001.

memóriAS
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convocAtóriAS

COnvOCatÓrias dO Psd

receção
terça-feira até 12h00
Para:  fax: 21 3973168
email: convocatorias@psd.pt

albufeira 

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD convoca-se a 
Assembleia de Secção de Albufeira para reunir no pró-
ximo dia 3 de agosto de 2018, (Sexta -feira) pelas 19h30 
na sede do PSD, sita na Est. Vale da Pedra, Ed. Palmeira, 
1º,  loja J. Albufeira com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS
1 – Aprovação de contas 2017
2 - Marcação de Eleições.  
3 - Analise da situação política local e nacional.

Caldas da rainha

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, designada-
mente do nº 3 do artigo 76º e do Regulamento Eleito-
ral, convocam-se todos os militantes do concelho das 
Caldas da Rainha, para reunir em sessão ordinária, no 
próximo dia 9 de setembro de 2018 (domingo) pelas 
16h30, na sede, sita na Praça 5 de Outubro, nº 18 r/c 
Dto, nas Caldas da Rainha, com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição dos órgãos concelhios do PSD 
das Caldas da Rainha, designadamente a Mesa da As-
sembleia de Secção e a Comissão Política de Secção.
noTas
1. As urnas estarão abertas das 17h00 às 22h00.
2. As listas candidatas devem ser entregues na sede 
Distrital, sita na Rua Dr. José Jardim, nº 32 – Leiria, ao 
Presidente da Comissão Política Distrital, ou a quem 
estatutariamente o possa substituir, até às 24 horas do 
terceiro dia anterior ao ato eleitoral (quinta-feira, dia 6 
de setembro).
3. A sede distrital encontra-se abeta para o efeito das 
22h00 até às 24h00.

maia

Ao abrigo dos Estatutos do PSD, convocam-se os mili-
tantes do Partido Social Democrata da Secção da Con-
celhia da Maia para uma Assembleia de Secção, a reali-
zar no próximo dia 13 de setembro (quinta-feira), pelas 
21H00, no Auditório da Casa do Alto, sita Rua António 
Simões, Freguesia de Pedrouços, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de 
Ação e Atividades da Secção;
2. Análise da situação política;
3. Diversos.
noTa
A Assembleia de Secção poderá deliberar trinta minu-
tos após a hora fixada para o início dos Trabalhos com 
qualquer número de presenças (art.º 69º nº 2 dos Esta-
tutos do PSD).

seiXal

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção do Seixal, para reunir no pró-
ximo dia 1 de agosto (4ª feira), pelas 21h00, na sede da 
Secção, sita na Rua M.F.A., nº11, Amora, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações;
2. Análise da situação Político-partidária.
3. Outros assuntos

nÚCleO matOsinhOs/leça da Palmeira

Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, 
convoca-se a Assembleia de Secção de núcleo do PSD 
da União das Freguesias de Matosinhos – Leça da Pal-
meira para reunir, no próximo dia 15 de setembro de 
2018, às 15h00, na Sede do PSD/Matosinhos, sita na 
Rua Mouzinho de Albuquerque n.º 96, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS Ponto único – Eleição da Co-
missão Política de Núcleo. 
noTas
As listas candidatas devem ser apresentadas ao Presi-
dente da Comissão Política Concelhia, na sede, até às 
24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral. 
O ato eleitoral previsto na convocatória realizar-se-á no 
período compreendido entre as 15h00 e as 18H00.

nÚCleO litOral (POrtO)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia do Núcleo Litoral do Porto para reunir no 
próximo dia 15 de setembro de 2018 (Sábado), pelas 
15:00h, na sede distrital sita à Rua Guerra Junqueiro, 64 
- Porto, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único – Eleição da Comissão Política de Núcleo.
noTas
- As listas candidatas devem ser entregues ao Presiden-
te da Comissão Política do Núcleo ou a quem estatu-
tariamente o possa substituir, até às 24h00 do terceiro 
dia anterior ao ato eleitoral. Para mais informações, p.f. 
contactar 962522201.
- As urnas estarão abertas das 15h00 às 20h00.

nÚCleO de serZedO e PerOsinhO (vila 
nOva de gaia)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia do Núcleo de Serzedo e Perosinho, para 
reunir no dia 15 de setembro, sábado, às 17h00, em sis-
tema de urna aberta, na sede concelhia do PSD de Vila 
Nova de Gaia, sita à rua. Francisco Sá Carneiro, 1323, 
em Vila Nova de Gaia, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único: Eleição da Comissão Política do Núcleo do 
PSD de Serzedo e Perosinho.
noTas
As listas candidatas devem ser entregues ao Presidente 
da Comissão Política do Núcleo do PSD de Serzedo e 
Perosinho ou a quem estatutariamente o possa subs-
tituir até às 24h00 do terceiro dia anterior ao ato elei-
toral.
As urnas estarão abertas entre as 17h00 e as 20h0.

informamos os nossos leitores que o “Povo livre” interrompe para férias durante o mês de agosto. 
estaremos de volta no dia 12 de setembro de 2018. boas férias!

mealhada

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia da Secção de Mealhada para reunir, no 
próximo dia 22 de setembro de 2018 (sábado), pelas 
21H00, na Sede, sita Av. 25 de Abril, Lote B, Loja P, com 
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição da Mesa da Assembleia de Secção 
e da Comissão Política de Secção.
noTas
As listas candidatas devem ser entregues ao Presidente 
da Mesa da Assembleia de Secção ou a quem estatuta-
riamente o possa substituir, até às 24H00 do terceiro dia 
anterior ao ato eleitoral. As urnas estarão abertas entre 
as 21H00 e as 23H00

POrtO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção do Porto, para reunir no próxi-
mo dia 10 de setembro de 2018, (segunda-feira) pelas 
21h00, no Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos, 
sito na Rua Álvaro Castelões, 811, com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS
1 – Informações e análise da situação política
2 – Apresentação e discussão de projetos de candidatu-
ra às eleições para os órgãos concelhios.

POrtO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD convoca-se a 
Assembleia de Secção do Porto, para reunir no próximo 
dia 15 de setembro de 2018 (sábado) pelas 15h00, na 
sede sita na Rua Guerra Junqueiro, 64, com a 
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição da Mesa da Assembleia de Secção 
e da Comissão Política de Secção
noTa
- As listas candidatas devem ser entregues ao Presidente 
da Mesa da Assembleia de Secção ou a quem estatuta-
riamente o possa substituir, até às 24h00 do terceiro dia 
anterior ao ato eleitoral
- As urnas estão abertas das 15h00 às 20h00.

sardOal

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD e do Regu-
lamento Eleitoral para os Órgãos Distritais e Locais do 
PSD, convoca-se a Assembleia de Secção do PSD do Sar-
doal, para reunir no dia 25 de agosto de 2018 (Sábado), 
pelas 16h00, na Rua Bívar Salgado, nº 46, no Sardoal, 
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único: Eleição da Mesa da Assembleia de Secção e 
da Comissão Política de Secção.
noTas
1. As listas candidatas deverão ser apresentadas de acor-
do com o estabelecido no Regulamento Eleitoral e en-
tregues ao Presidente da Comissão Política Distrital, ou 
a quem estatutariamente o substitua, até às 24h00 do 
terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
2. No caderno eleitoral apenas constarão os militantes 
com as quotas em dia; 
3. As urnas estarão abertas entre as 16h00 e as 18h00.
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Conferências de Imprensa,
Transmissões em direto,

Discursos e intervenções políticas

Entrevistas, Opinião, História,
Iniciativas

O dia-a-dia da atividade
do PSD

Noticiário semanal todas
as sextas-feiras

Acompanhe-nos
no dia-a-dia...

COnvOCatÓrias da Jsd

receção
Segunda-feira até 18h00
email: teresa.santos@jsd.pt

alteraçãO de lOCal
COnselhO distrital de santarém

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e do Regula-
mentos Eleitoral da JSD, convoca-se Conselho Distrital 
Temático da JSD de Santarém, para reunir no próximo 
dia 29 de Julho de 2018, pelas 16:00 horas, na Rua 5 de 
Outubro, n.º 19, 2070-059 Cartaxo, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

Ponto um – Eleição dos membros à Assembleia Distrital 
do PSD de Santarém;

Ponto dois - Discussão do tema: “A evolução ideológica 
do PPD-PSD. Em que ponto estamos?” ; 

Ponto três - Análise da situação política;

Ponto quatro - Outros assuntos;

COnselhO distrital de COimbra 

Nos termos do Artigo 61º, Alínea d), dos Estatutos Na-
cionais da JSD e dos demais regulamentos aplicáveis, 
convoca-se o Conselho Distrital da JSD de Coimbra, para 
reunir no próximo dia 8 de Setembro (Sábado), pelas 
18:00 horas, na sede do PSD de Coimbra Rua Lourenço 
Almeida Azevedo, nº 16, 3000-250 Coimbra, com a se-
guinte ordem de trabalhos: 
 
Ponto Único - Eleição dos delegados à Assembleia Dis-
trital do PSD de Coimbra.
 
Notas:
As listas candidatas deverão ser entregues em duplica-
do ao Presidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD 
de Coimbra, ou a quem o estatutariamente o substitua, 
das 22h00m até às 23h59m do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral, no mesmo local do Plenário Eleitoral;
As urnas estarão abertas entre as 18h00m e as 20h00m.

i COnselhO distrital de vila real

Ao abrigo dos estatutos da JSD e dos restantes regu-
lamentos aplicáveis, venho por este meio convocar o I 
Conselho Distrital da JSD de Vila Real para o mandato 
2018/2020 a realizar-se dia 22 de Setembro, pelas 15 ho-
ras, na Sede do PSD de Santa Marta de Penaguião, sita 
na Rua Velha n°1, 5030-471, Santa Marta de Penaguião, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

- Análise da situação política distrital;
- Outros assuntos.

arraiOlOs

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais Regulamen-
tos da JSD, convoca-se o Plenário Concelhio da JSD de 
Arraiolos para reunir no dia 22 de Setembro de 2018 
(Sábado), pelas 17h, numa sala da Junta de Freguesia de 
Arraiolos, sita na Rua Mello Mexia, 5A, em Arraiolos, com 

a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição da Comissão Política Concelhia e 
da Mesa do Plenário Concelhio da JSD Arraiolos.
Notas: 
As listas concorrentes deverão ser entregues na Sede do 
PSD Distrital de Évora, que para o efeito se encontrará 
aberta, ao Presidente da Mesa do Congresso Distrital da 
JSD Évora ou a quem a possa estatutariamente substi-
tuir, até às 23h59m do 3.º dia anterior ao acto eleitoral.
As urnas estarão abertas entre as 17h e as 19h.

maia

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se os Militantes da 
JSD Concelhia da Maia para reunir no próximo dia 08 de 
Setembro de 2018 (sábado), entre as 17H00 e as 19H00, 
na sede do PSD Maia, sita na Rua Eng.º Duarte Pacheco, 
n.º 987, 4470-282 Maia, com a seguinte ordem de tra-
balhos:
 
Ponto Único: Eleição da nova Comissão Politica da JSD 
Maia.
 
Nota: 
As listas candidatas deverão ser entregues em duplica-
do à Presidente de Mesa do Plenário ou a quem esta-
tutariamente a possa substituir, até às 23:59 do tercei-
ro dia anterior ao acto eleitoral, na sede de Concelhia 
do  PSD Maia, sita na Rua Eng.º Duarte Pacheco, nº 987, 
4470-282 Maia nos termos do nº 4 e 5 do art.º 4º do re-
gulamento eleitoral da JSD. E respeitando ainda as listas 
os Estatutos da JSD e demais regulamentos e normais 
aplicáveis 
 

marCO de Canaveses

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se os Militantes da 
JSD Concelhia de Marco de Canaveses para reunir no 
próximo dia 1 de Setembro de 2018 (Sábado), pelas 
15h00 na sede do PSD Marco de Canaveses, sita no Lar-
go Sacadura Cabral, nº10 (frente à Camara Municipal), 
com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Análise da situação Politica;
2 – Marcação de eleições.

POnte de lima

Ao abrigo do Artigo 70º dos Estatutos Nacionais da Ju-
ventude Social Democrata (JSD), convoca-se plenário 

extraordinário da Concelhia da JSD de Ponte de Lima, 
para o dia 17 de Agosto de 2018 (sexta-feira)  pelas 21 
horas, na Sede do PSD de Ponte de Lima, sita na Praceta 
Dr. Vieira de Araújo, com a seguinte ordem de trabalhos:
 
1 – Informações;
 
2 – Análise da situação política local;
 
3 – Outros Assuntos.

sãO JOãO da madeira

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais 
Regulamentos aplicáveis, convoca-se o Plenário Conce-
lhio da JSD de S. João da Madeira para reunir no pró-
ximo dia 6 de Setembro (Quinta-feira), pelas 18h00, na 
Sede do PSD de S. João da Madeira, sita na Av. Renato 
Araújo, n.º 182, 1º andar – loja CG, S. João da Madeira, 
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Comissão Política e da Mesa de 
Plenário Concelhio da JSD de S. João da Madeira.
Nota:
As listas deverão ser entregues ao Presidente do ple-
nário da Concelhia da JSD de S. João da Madeira, ou 
a quem o possa substituir estatutariamente, até às 
23h59m do terceiro dia anterior ao acto eleitoral, de-
vidamente acompanhadas dos termos de aceitação de 
todos os candidatos, bem como das respectivas fotocó-
pias dos documentos de identificação.
Mais se informa que as urnas estarão abertas por um pe-
ríodo de duas horas, a saber: 18h00 às 20h00.

nÚCleO a-dOs-franCOs

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais 
regulamentos aplicáveis, convoca-se o Plenário Núcleo 
Residencial de A-dos-Francos, para reunir no próximo 
dia 25 de Agosto 2018, pelas 20 horas, na Sede do PSD/
Caldas da Rainha, sita na Praça 5 de Outubro, 18 – R/c 
Dt.º, Caldas da Rainha, com a seguinte ordem de traba-
lhos:  

1 – Eleição da Mesa de Plenário do Núcleo;  
2 – Eleição da Comissão Política do Núcleo.

Notas:  

As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa 
do Plenário de Secção ou a quem o substitua, até às 
23h59m, do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.  
O acto eleitoral decorrerá entre as 20 horas e as 23h59m.     
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III CONSELHO NACIONAL 2018  

 

Nos termos do disposto no artigo 20.º dos Estatutos, convoco o Conselho Nacional para 

uma reunião no próximo dia 12 de setembro, quarta-feira, às 21H00, no Auditório do 

Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, sito na Rua Dr. Leonel Sotto 

Mayor, 2500-277 Caldas da Rainha, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ordem de Trabalhos 

 

Ponto 1.  Nos termos da al. j) do n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos, aprovar o 

Regulamento Eleitoral do PSD; 
 

Ponto 2.  Discussão e votação das propostas de alteração estatutária, resultantes do 

mandato conferido pelo XXXVIII Congresso do PSD ao grupo de trabalho de 

revisão estatutária; 
 

Ponto 3.  Apresentação e debate do documento estratégico para a política de Saúde. 

 

O Presidente da Mesa do Congresso 

 

 
Paulo Mota Pinto 

Lisboa, 25 de julho de 2018 


