
REGIONAIS

PSD/AÇORES ESTÁ PREOCUPADO 
COM FALTA DE RESPOSTAS SOBRE 
REMOÇÃO DE AMIANTO 
Os deputados do PSD/Açores no Parlamento açoria-
no voltaram a questionar o Governo sobre a presen-
ça e remoção do amianto nos edifícios públicos no 
arquipélago

LOCAIS

PSD VENCE ELEIÇÕES PARA A JUNTA 
DE FREGUESIA DO MARMELEIRO, 
CONCELHO DA GUARDA
A candidatura social-democrata, liderada por David 
Barbeira, que também foi o candidato eleito nas elei-
ções anteriores, obteve 155 votos
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PSD

PARLAMENTO EUROPEU VIABILIZA 
PROPOSTA DE JOSÉ MANUEL 
FERNANDES PARA DESEMPREGADOS 
PORTUGUESES
A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu 
aprovou, dia 9, o relatório do eurodeputado do PSD 
para a atribuição de mais de 4,6 milhões de euros de 
apoio para jovens inativos e desempregados do se-
tor têxtil nacional
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O PRESIDENTE DO PSD ESTÁ PREOCUPADO COM A POSSIBILIDADE DE O GOVERNO 
PROCEDER A AUMENTOS APENAS PARA OS QUE GANHAM MENOS NA FUNÇÃO 
PÚBLICA. RUI RIO, QUE PARTICIPAVA NUM DEBATE COM MILITANTES DE LISBOA DA 
ÁREA OESTE, AFIRMA QUE PREFERE CONHECER EM PRIMEIRO LUGAR A PROPOSTA 
DO ORÇAMENTO, MAS LEMBRA QUE OS QUADROS SUPERIORES DA FUNÇÃO PÚBLICA 
TAMBÉM SÃO MUITO MAL REMUNERADOS E É PRECISO “OLHAR PARA OS SALÁRIOS DA 
FUNÇÃO PÚBLICA DE UMA FORMA GLOBAL”

DEVEMOS “OLHAR PARA
OS SALÁRIOS DA FUNÇÃO PÚBLICA 
DE UMA FORMA GLOBAL”
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PRESIDÊNCIA

A República acaba de celebrar 108 anos de existência. Se há lição que 
podemos extrair da agitação da Primeira República é que a estabilidade das 
instituições não é um fator irrelevante. Os titulares dos órgãos políticos e os 
militares coexistem, lado a lado, mas cada qual ocupa o seu espaço. Não é 
por acaso, e de acordo com a Constituição, que o Presidente da República é 
o Comandante Supremo das Forças Armadas. 

Historicamente as nossas Forças Armadas, com particular destaque para o 
Exército português, são responsáveis pela preservação da independência, 
integridade e unidade nacionais. Nelas depositamos a defesa e a segurança 
nacional. As Forças Armadas estão ao serviço do País, mas também se regem 
pela lei e obrigadas ao cumprimento da Constituição.

O furto de equipamento militar dos paióis de Tancos, no ano passado, veio 
expor uma fragilidade séria que ameaça o sistema militar, ou se quisermos, 
dentro dos quartéis. Podemos ou devemos confiar nas condições de 
segurança das munições e material de guerra armazenados dentro das 
instalações militares? 

Além de não saber pôr ordem na casa, o ministro da Defesa tem revelado uma 
inabilidade política atroz ou até, dito de outro modo, uma astúcia natural 
para o desastre. A confirmar-se que Azeredo Lopes conhecia os factos de um 
concurso de crimes perpetrados em Tancos, e pior ainda, conhecendo-os 
ainda terá tentando mascarar o caso, através de um espantoso exercício de 
encenação na recuperação das armas, então estaremos perante o momento 
final de um ministro que já o deixou de ser, por não ter os requisitos mínimos 
de autoridade e credibilidade exigíveis a um governante. Um ministro que se 
arrasta num pântano, porque é um ministro a prazo. Por mais solidário que 
o primeiro-ministro e o colégio governamental possam estar com o ministro 
da Defesa, a verdade é que objetivamente a confiabilidade de Azeredo Lopes 
está ferida de morte. Preferir continuar no Governo só agravará ainda mais a 
sua falta de autoridade, que, neste momento, é equiparável a um mero autor 
material de uma bagatela penal.

Não podemos consentir que toda a instituição militar caia no ridículo só 
porque um ministro renegou às funções que lhe foram confiadas, numa 
pasta cujo desempenho é decisivo para o prestígio nacional, e decidiu, de 
modo próprio, fazer parte do elenco e ser um dos principais atores, de uma 
peça de teatro de mui mau gosto. Estaríamos perante um autêntico auto 
vicentino, não fosse toda esta embrulhada emanar da realidade dos factos. 

Não há Estado de direito sem Forças Armadas respeitadas, com um sistema 
de hierarquia credível e dotado de meios que possam garantir a defesa da 
soberania nacional.

Justamente, no momento em que mais deveríamos confiar no sistema 
de segurança nacional, é que temos de passar pelo vexame público, com 
epicentro no próprio governo. Este vai em letra pequena para retratar o quão 
grave foi o contributo de quem governa para a fragilizar o estatuto das Forças 
Armadas. São tantas as ameaças contemporâneas e tão grandes os desafios 
que a instituição militar enfrenta, desde o terrorismo ao desequilíbrio dos 
fluxos migratórios, passando pela proteção de pessoas e bens e a política de 
defesa comum, que o melhor que o ministro tem a fazer é enfrentar o seu 
próprio destino. Para já, devia fazer um exame de consciência sobre o que 
tem andado a fazer e que devia ter feito, desde o Verão passado.

O AUTO VICENTINO 
DE TANCOS

JOSÉ CANCELA MOURA
Diretor do “Povo Livre”

DEVEMOS “OLHAR PARA OS 
SALÁRIOS DA FUNÇÃO PÚBLICA 
DE UMA FORMA GLOBAL”

Rui Rio em Lisboa Área Oeste

O Presidente do PSD está preocupado com a possibilidade 
de o Governo proceder a aumentos apenas para os que ga-
nham menos na função pública. Rui Rio afirma que prefere 
conhecer em primeiro lugar a proposta do Orçamento, mas 
lembra que os quadros superiores da função pública tam-
bém são muito mal pagos e é preciso “olhar para os salários 
da função pública de uma forma global”.

O líder do PSD alerta ainda para a perda de qualidade dos 
quadros do setor do Estado. “Compreendo que é simpáti-
co dar aumentos a quem tem menos e menos aumentos a 
quem tem mais, mas a verdade é que a função pública está 
a perder competitividade”, alertou o presidente do PSD, 
antes de participar num debate com militantes do PSD de 
Lisboa Área Oeste, esta quarta-feira.



3

PRESIDÊNCIA

DEVEMOS “OLHAR PARA OS 
SALÁRIOS DA FUNÇÃO PÚBLICA 
DE UMA FORMA GLOBAL”

Rui Rio em Lisboa Área Oeste

“Conversar diretamente com 
os militantes”
O Presidente do PSD reiterou que irá percorrer todas as 
distritais do partido, “para conseguir conversar direta-
mente com os militantes e também ouvir comentários 
ou sugestões ou alguma pergunta que queiram fazer 
para clarificar alguma coisa que não esteja clarificada”. 
“Só fui a uma reunião, mas [o objetivo] foi completa-
mente conseguido e [os militantes] não estavam assim 
tão confusos como se possa pensar”, declarou Rui Rio.

No dia 24 de setembro, Rui Rio ouviu e falou com os mi-
litantes do distrito do Porto.
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“Quem tem razão são os professores”, defendeu Rui Rio 
em entrevista à RTP1, na quinta-feira. 4 de outubro.

Questionado sobre os protestos dos professores, o Pre-
sidente do PSD apontou que foi o “Governo do Partido 
Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP” 
que deu “expectativas aos professores de poder ser 
contado o tempo todo” e são os próprios partidos que 
apoiam o Governo que lembram que “está escrito no 
que eles negociaram”.

Rui Rio aponta que a negociação com os sindicatos de 
professores deverá passar pelo “diálogo construtivo”.

Já sobre os aumentos salariais para a Função Pública, 
Rui Rio defende uma revisão das carreiras, no espaço de 
alguns anos, uma vez que “o leque salarial está muito 
esmagado”. “Evolui-se muito lentamente no topo da car-
reira e os salários são muito baixos”, acrescentou, o que 
põe em causa a capacidade competitiva da Administra-
ção Pública para fixar “quadros de valor” face ao setor 
privado.

“Estamos aqui para ganhar”
“Primeiro Portugal” é marca da liderança de Rui Rio. O 
líder do PSD reafirmou o seu compromisso com a máxi-
ma de Francisco Sá Carneiro e defendeu que o Governo 
não tem colocado os interesses de Portugal à frente da 

lógica partidária. A redução das 40 para as 35 horas da 
Função Pública é exemplo disso mesmo, porque serviu 
não o País mas os interesses dos partidos que apoiam o 
Governo no Parlamento.

“Estou apostado em dialogar com todos”, assegurou, 
“em nome de reformas estruturas que Portugal precisa 
de fazer”, em matérias como a Justiça, a Segurança So-
cial e o sistema político. Olhando para os problemas de 
Portugal, Rui Rio recordou como o Conselho Estratégico 
Nacional já apresentou propostas que estão em debate 
sobre as questões da natalidade, a União Económica e 
Monetária, o Serviço Nacional de Saúde e o acesso ao 
Ensino Superior. “Quando me pergunta que propostas 
tenho, é bom perguntar aos outros”, “aí vai ver a diferen-
ça não apenas para o Partido Socialista, mas para todos”, 
resumiu Rui Rio.

E este é o caminho para o objetivo do Presidente do 
PSD: “estamos aqui para ganhar”. “O grosso dos militan-
tes quer ganhar” e “o PSD tem fortes hipóteses de, da-
qui por um ano, estar em condições de bater-se taco a 
taco com o Partido Socialista”. Mas “não basta querer”, “é 
preciso que aqueles que vão fazendo ruído assumam as 
suas responsabilidades porque estão a fazer o jogo do 
Partido Socialista”, afirmou Rui Rio.

“Temos sempre, na nossa vida e na política, de perceber 
o que são divergências genuínas e divergências táticas”, 
rematou.

Rui Rio em entrevista à RTP1

GOVERNO PROMETEU O
QUE NÃO PODIA CUMPRIR
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PARLAMENTO EUROPEU VIABILIZA 
PROPOSTA DE JOSÉ MANUEL 
FERNANDES PARA DESEMPREGADOS 
PORTUGUESES

A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Euro-
peu aprovou, dia 9, o relatório do eurodeputado José 
Manuel Fernandes para a atribuição de mais de 4,6 
milhões de euros de apoio para jovens inativos e de-
sempregados do setor têxtil em Portugal, ao abrigo do 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG). 

Em causa está o financiamento a um programa para 
promover a reintegração no mercado de trabalho de 
730 pessoas despedidas de empresas de têxteis e 730 
jovens que não trabalham, não estudam, nem inte-
gram qualquer formação (NEET), nas regiões do Norte, 
Centro e Lisboa.

O relator é o eurodeputado do PSD José Manuel Fer-
nandes, que considera que “importante que sejam as-
seguradas condições para garantir a eficácia e o me-
lhor resultado do programa de intervenção junto dos 
cidadãos afetados, nomeadamente ao nível da quali-
ficação e desenvolvimento de competências e conhe-
cimentos que respondam às exigências e desafios do 
mercado de trabalho.”

O eurodeputado do PSD e coordenador do PPE na 
Comissão dos Orçamentos destaca que “o programa 
em causa se destina a apoiar “jovens e trabalhadores 
pouco qualificados”, pelo que se torna necessário um 
esforço suplementar para que ninguém fique para trás, 
neste processo de desenvolvimento que se pretende 
sustentado e inclusivo e não para utilizar o orçamento 
da União como um substituto do Orçamento do Esta-
do”.

O relatório chama ainda a atenção para a importância 
dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus na 
melhoria das qualificações dos trabalhadores portu-
gueses e na redução do desemprego jovem e de longa 
duração.

O eurodeputado espera que “o Governo esteja em con-
dições de dar informações sobre a forma como este 
fundo será gerido” e que a gestão seja feita de forma 
‘transparente’”.

O programa surge na sequência do despedimento de 
1.161 trabalhadores das empresas têxteis Ricon Group 
e Têxtil Gramax Internacional (609 na região Norte, 17 
no Centro e 535 em Lisboa). Mais de 20% dos traba-
lhadores visados têm mais de 55 anos e 88% são mu-
lheres.

As medidas ativas do mercado de trabalho previstas 
no âmbito da candidatura ao FEG não podem subs-
tituir as medidas passivas de proteção social, nem as 
obrigações legais das empresas envolvidas, conforme 
garantia apresentada pelas autoridades portuguesas 
junto das instituições europeias.

O relatório foi aprovado com 29 votos a favor, dois vo-
tos contra e nenhuma abstenção na Comissão dos Or-
çamentos, e será votado pelo plenário do Parlamento 
Europeu no próximo dia 24 de outubro.



6

PSD

Militante da JSD, Lídia Pereira é candidata à presidência 
da Juventude do Partido Popular Europeu (Youth of the 
European People’s Party) no congresso de novembro 
em Helsínquia. “Euro-entusiasta” por convicção, Lídia 
Pereia explica por que quer ser a primeira mulher por-
tuguesa a liderar o YEPP

Lídia Pereira reside e trabalha como consultora em Bru-
xelas e quer tornar-se “a primeira mulher e a primeira 
portuguesa a liderar a mais importante estrutura políti-
ca de juventude europeia, o YEPP”.

Assume-se como uma “euro-entusiasta” convicta. “A 
Europa é solução. A juventude tem uma palavra a dizer 
sobre a Europa”, sublinha. O “Brexit” e os populismos po-
líticos que alastram ao Reino Unido, França, Suécia e aos 
países do Leste europeu preocupam a candidata.

Para chegar à liderança do YEPP, Lídia Pereira apresenta-
-se sob o lema “Together, We Go Further”, um “slogan 
agregador” que corporiza a vontade de “recuperar a tra-
dicional juventude partidária, de trabalhar em conjunto 
em grupo. “Uma pessoa só não pode mudar a Europa”, 
afirma.

Lídia Pereira considera a Eleição para o Parlamento Eu-
ropeu como um “grande desafio”, mas igualmente como 
“uma oportunidade única de afirmar uma Europa digital 
e humanista, sustentável e atenta às alterações climáti-
cas, que se preocupa com um novo contrato social com 
igualdade de direitos e oportunidades para todas as ge-
rações”.

Economista de formação, Lídia Pereira tem feito percur-
so político na JSD, da qual foi vice-diretora das Relações 

“UMA PESSOA SÓ NÃO
PODE MUDAR A EUROPA”

Internacionais, sempre no contato com o YEPP, organi-
zação fundada em 1997, que integra 58 juventudes par-
tidárias oriundas de 38 países europeus.

Ana Lídia Fernandes Oliveira Pereira nasceu em Coimbra 
em 26 de julho de 1991. Em 2017, foi eleita na Croácia 
para uma das vice-presidências do YEPP. É licenciada 
em Economia pela Universidade de Coimbra e mestre 
em European Economic Studies com especialização em 
“European Economic Integration and Business” pelo Co-
légio da Europa, de Bruges.

Lídia Pereira
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PSD VENCE ELEIÇÕES PARA A JUNTA 
DE FREGUESIA DO MARMELEIRO, 
CONCELHO DA GUARDA

O PSD venceu as eleições intercalares para a Junta de 
Freguesia do Marmeleiro, no concelho da Guarda. A 
candidatura do PSD, liderada por David Barbeira, que 
também foi o candidato eleito nas eleições anteriores, 
obteve 155 votos. No ato eleitoral realizado dia 7 de ou-
tubro, o PSD obteve quatro mandatos na Assembleia de 
Freguesia do Marmeleiro.

A freguesia de Marmeleiro, no concelho da Guarda, teve 
eleições intercalares depois de os vários membros efe-
tivos e suplentes da Assembleia de Freguesia terem re-
nunciado aos respetivos mandatos.

Esgotada em agosto a possibilidade de substituições 
dos membros eleitos no sufrágio de 01 de outubro de 
2017, o Ministério da Administração Interna nomeou 
uma Comissão Administrativa para realização de elei-
ções intercalares e marcou um novo ato eleitoral.

Nas eleições de 2017, para a Assembleia de Freguesia 
do Marmeleiro, o PSD obteve 42,56% dos votos (três 
mandatos), a coligação CDS-PP - MPT - PPM alcançou 
35,64% (elegeu igual número de mandatos) e o PS regis-
tou 14,53% dos votos e obteve um mandato autárquico.

O PSD de Santarém anunciou que vai propor o alargamento da coroa do passe social 
da Área Metropolitana de Lisboa ao Entroncamento, argumentando que quem vive 
no distrito de Santarém paga mais 300% pelo transporte público para a capital.

“Os deputados do PSD e a distrital do PSD de Santarém pretendem levar esta propos-
ta à Assembleia da República e vêm publicamente desafiar o governo a incluir esta so-
lução na proposta de Orçamento de Estado”, anunciou o deputado social-democrata 
Duarte Marques.

Em causa estão duas propostas, uma para alargar a coroa do passe social, que atual-
mente termina na Azambuja, até ao Entroncamento, e oura para “atribuir como bónus 
a totalidade ou um desconto de 50 % na compra do passe de Lisboa (Navegante ou 
Lisboa Viva) a quem tiver um passe de um percurso superior exterior à coroa da Área 
Metropolitana de Lisboa ou a 50 quilómetros de distância de Lisboa”.

“Quem vive em Santarém e utiliza o comboio para chegar à capital, demora provavel-
mente o mesmo tempo que quem vive em Cascais ou em Sintra, muito embora gaste 
mais 300 % pela compra do passe social”, sustenta Duarte Marques no comunicado.

O deputado social-democrata sublinha que “Santarém, Cartaxo, Almeirim, Torres No-
vas, Tomar ou Entroncamento são concelhos com cada vez mais movimentos pendu-
lares diários para Lisboa, uma vez que o aumento exponencial do preço da habitação 
em Lisboa tem promovido ainda mais a opção de viver fora da capital, em concelhos 
onde o custo de vida é mais baixo”.

O PSD aponta que “um habitante da Azambuja paga de passe 55 euros, mas se for 
do Cartaxo, 12 km ao lado, já paga 134 euros e de Santarém 161 euros sem esquecer 
que como são passes fora da AML não podem ser combinados, logo estas pessoas 
têm que adquirir um segundo passe para circularem dentro da cidade de Lisboa (+ 
40 euros a 50 euros)”.

“Acreditamos que se o preço do comboio entre Entroncamento e Lisboa for mais aces-
sível nos comboios mais rápidos seriam uma alternativa bastante competitiva para os 
cidadãos que se deslocam diariamente entre o distrito de Santarém e Lisboa. 

PSD DE SANTARÉM QUER PASSE SOCIAL DE 
LISBOA ALARGADO AO ENTRONCAMENTO

Além de se reduzir o fluxo de trânsito em Lisboa, melhorava-se a qualidade de vida 
destas pessoas e atraía-se mais gente para viver no Ribatejo”, sustenta Duarte Marques. 

Por outro lado, para “além dos trabalhadores, há muitos estudantes universitários que 
fazem este percurso diariamente porque não conseguem arrendar um quarto com os 
preços atuais”, salienta. 
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Alberto de Castro, Camilo Lourenço, Manuel Castro Almeida e Daniel Bessa foram os oradores 
da conferência “Os novos desafios da economia”, uma iniciativa promovida pelo Fórum Eng.º 
Diogo Luz e pela Secção do PSD de Vila Nova de Gaia. 

Neste encontro, que decorreu, dia 28 de setembro, no Solar Condes de Resende, em Canelas, 
concelho de Vila Nova de Gaia, os conferencistas apresentaram soluções para a economia, à luz 
da sua própria experiência. Alberto de Castro, professor Catedrático da Universidade Católica 
do Porto e da Católica Porto Business School, Camilo Lourenço, economista, jornalista e autor 
de várias publicações nesta área, Manuel Castro Almeida, economista, ex-secretário de Estado 
do Desenvolvimento Regional e atual vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, 
e Daniel Bessa, economista, ex-ministro da Economia e professor catedrático da Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto, apontaram ideias e esgrimiram argumentos para Portugal 
superar os principais desafios económicos. 

Participaram cerca de 150 pessoas nesta iniciativa que decorreu fora das paredes das sedes par-
tidárias, pretendendo mobilizar a participação da sociedade civil e dar vitalidade à democracia, 
enquanto sistema de reflexão aberto e plural.

O Fórum Eng.º Diogo Luz é um órgão consultivo e autónomo do PSD de Gaia, que tem por fina-
lidade a promoção do debate das temáticas mais relevantes da atualidade para o município e 
para o País e cujo nome pretende também ser uma modesta homenagem à intervenção cívica 
de um ilustre e dedicado cidadão gaiense.

PSD DE VILA NOVA DE GAIA 
PROMOVEU DIÁLOGO COM
A SOCIEDADE CIVIL
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TSD DO PORTO DEBATERAM 
DESINVESTIMENTO DO GOVERNO
NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A Distrital do Porto dos Trabalhadores Social Democratas (TSD) realizou, no passado 
dia 1 de outubro, uma iniciativa subordinada ao tema “Investimento Público: O Go-
verno a falhar onde mais precisamos”. O painel, sob a moderação da vice-presidente 
dos TSD Porto, Carla Barros, contou com a participação de duas personalidades na-
cionais/região: Álvaro Almeida, coordenador nacional do CEN para as Finanças Pú-
blicas e Marco António Costa, deputado à Assembleia da República.

Os momentos da abertura e do encerramento da iniciativa foram realizados pelo 
presidente da Distrital dos TSD do Porto, Manuel Pereira Gomes e pelo vice-presi-
dente da Distrital do PSD Porto, José Cancela Moura, respetivamente.

O objetivo do tema emergiu da necessidade de se refletir sobre o estado do (des)
investimento público em setores como a educação, a saúde, os transportes entre 
outros, áreas nas quais, diariamente, os trabalhadores, as suas organizações, as suas 
famílias e o país, em geral, sentem o governo a falhar. O investimento público está 
ausente das prioridades deste Governo. Com muita estranheza, verifica-se que num 
cenário de dados mais positivos no contexto económico, o investimento público 
atual está muito aquém daquele que foi levado a cabo, pelo governo do PSD/CDS, 
2011-2015, num período em que se erguia o país da pré-bancarrota herdada dos 
governos anteriores do PS.
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PSD/AÇORES ESTÁ PREOCUPADO 
COM FALTA DE RESPOSTAS 
SOBRE REMOÇÃO DE AMIANTO 

Os deputados do PSD/Açores no Parlamento açoriano voltaram a 
questionar o Governo sobre a presença e remoção do amianto nos 
edifícios públicos nos Açores e sobre a aplicação de medidas de pro-
teção e prevenção à exposição deste produto, cuja utilização e co-
mercialização está proibida no país desde 2005.

Catarina Chamacame Furtado, deputada e porta-voz do PSD/Açores 
para a Energia e Ambiente, justifica o requerimento ao executivo com 
a “urgência de ver esclarecidas dúvidas sobre uma questão de saú-
de pública”, já que a exposição ao amianto, um agente cancerígeno, 
pode causar, entre outras doenças, asbestose, mesotelioma, cancro 
do pulmão ou cancro gastrointestinal.

Em 14 de setembro, a secretária regional do Ambiente foi ouvida na 
Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, na se-
quência de um pedido de audição com carácter de urgência do PSD/
Açores, mas, sublinha a deputada, “ficaram a faltar respostas concre-
tas, nomeadamente a questões sobre casos que envolvem outras se-
cretarias ou departamentos do Governo”.

Catarina Chamacame Furtado acrescenta que “foi a impreparação de-
monstrada pela Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo 
para responder às perguntas formuladas em Comissão que levou o 
grupo parlamentar do PSD/ Açores a persistir na procura de explica-
ções”.

Segundo a parlamentar, ficou por clarificar “para quando está, afinal, 
prevista a remoção de amianto de todos os equipamentos escolares, 
de saúde, desportivos, lares de idosos ou residências assistidas, já que 
falta menos de um ano para o prazo legal obrigatório estabelecido”, 
ou seja, 28 de julho de 2019.

Sobre este aspeto, a deputada recordou que, em 2014, o Conselho 
de Governo aprovou 26 milhões de euros que previam, entre outras 
obras ou intervenções, a remoção do amianto de todas as escolas da 
Região até 2017, “não tendo a governante conseguido explicar o mo-
tivo do incumprimento dessa promessa.

Outra preocupação dos social-democratas prende-se com o caso par-
ticular da Escola Básica Integrada de Capelas, onde as obras de requa-
lificação e, portanto, os trabalhos de remoção de amianto, ocorrem 
em simultâneo com aulas, tendo os deputados do PSD/Açores ques-
tionado o executivo sobre os riscos à exposição de fibras de amianto 
por parte dos elementos da comunidade escolar potencialmente ex-
postos àquele poluente cancerígeno.

No que respeita à aplicação das medidas de proteção e prevenção à 
exposição do amianto, previstas em Decreto Legislativo Regional de 
2009, Catarina Chamacame Furtado defende que o executivo deve 
reportar ao parlamento açoriano como têm vindo a ser aplicadas as 
medidas que visam reduzir e evitar a poluição pelo amianto e prote-
ger a saúde humana e o ambiente.

Assim sendo, os deputados do PSD/Açores pedem no requerimento 
informação detalhada, desde 2013, sobre os trabalhos de monitori-
zação dos valores de exposição dos trabalhadores ao produto, bem 
como a aplicação de medidas preventivas aplicadas aos trabalhado-
res e público expostos ao amianto.

REGIONAIS
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Os deputados do PSD/Açores no Parlamento açoriano 
requereram a audição, com caráter de urgência, da se-
cretária regional dos Transportes. Em causa está a falta 
de resposta do Governo ao requerimento dos social-de-
mocratas sobre o concurso público internacional para a 
prestação do serviço de emergência e socorro nos aeró-
dromos geridos pela SATA.

Bruno Belo, deputado do PSD/Açores, explica que o 
executivo falhou o prazo para responder a um reque-
rimento entregue no Parlamento em a 28 de dezembro 
de 2017, através do qual era solicitado um ponto de si-
tuação sobre o concurso internacional para a concessão 
do serviço prestado pelos bombeiros.

Em 1 de janeiro entrou em vigor uma nova legislação 
que regula a prestação destes serviços e a SATA Gestão 
de Aeródromos, que é responsável pela gestão dos ae-
ródromos do Pico, São Jorge, Graciosa e Corvo, detidos 
pela Região, abriu um concurso público internacional 
para a concessão do serviço.

As associações de bombeiros viram-se impedidas de 
concorrer à adjudicação por, alegadamente, não terem 

condições para se adequarem a esta legislação segundo 
avançou então o diretor da transportadora açoriana, Ri-
cardo Carvalho.

No dia 29 de agosto foi noticiado que a empresa Falck 
era a vencedora do concurso.

A notícia não foi desmentida pela SATA, nem pelo Go-
verno. Mas a 4 de outubro a secretária regional dos 
Transportes, ouvida no parlamento por requerimento 
dos deputados do PSD/Açores, esclareceu que o con-
curso ainda estava em fase de análise por um júri que 
iria produzir um relatório para entregar à Falck.

A governante reconheceu ainda que o valor base do 
concurso era elevado e que, por esse motivo, as asso-
ciações de bombeiros, que prestam o serviço de socorro 
nos aeródromos da Região desde 2005, não iriam con-
correr à adjudicação do serviço por incapacidade finan-
ceira para atualizar a formação dos bombeiros.

O grupo parlamentar do PSD/Açores exortou então o 
executivo a esgotar todas as alternativas para que os 
bombeiros continuem a prestar o serviço de socorro e 

emergência nos aeródromos, nem que o concurso te-
nha que ser anulado, já que se trata de uma importante 
fonte de receita para as associações de bombeiros.

Em novembro, na sessão plenária, na Horta, Bruno Belo 
voltou a questionar a secretária regional dos Transportes 
sobre o concurso para a adjudicação, tendo Ana Cunha 
respondido que o mesmo ainda estava em análise.

Entretanto, acrescenta o deputado, a SATA terá solicita-
do ao Instituto Nacional de Aviação Civil a prorrogação 
do prazo para o cumprimento das novas obrigações re-
lativas ao socorro que estão em vigor desde 1 de janeiro.

“Perante esses avanços e recuos, o PSD/Açores, através 
de um requerimento entregue a 28 de dezembro, solici-
tou uma série de esclarecimentos que o Governo ainda 
não respondeu. Assim sendo, torna-se urgente que a se-
cretária regional dos Transportes venha ao parlamento 
esclarecer essas e outras questões”, insiste Bruno Belo.

DEPUTADOS PEDEM EXPLICAÇÕES
SOBRE SERVIÇO DE SOCORRO
NOS AERÓDROMOS GERIDOS PELA SATA
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Edição n.º 1251  do “Povo Livre” |  de 20 de junho de 2001

“Sim ao referendo se houver alterações substanciais de competências das instituições de União Europeia”. O então 
Presidente do Partido manifestava-se favorável a um referendo em Portugal sobre a Europa se houvesse uma 
alteração substancial de competências das instituições comunitárias, posição expressa durante uma sessão de 
encerramento de um debate organizado pelo Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu no dia 18 de 
junho de 2001, subordinado ao tema “O PSD e a Europa”, porque a União Europeia não pode ser feita apenas por 
diplomatas e técnicos.
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CONVOCATÓRIAS DO PSD

RECEÇÃO
Terça-feira até 12h00
Para:  Fax: 21 3973168
email: convocatorias@psd.pt

VIANA DO CASTELO
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, 
convoca-se a Assembleia Distrital do PSD de Viana do 
Castelo para reunir, no próximo dia 19 de outubro de 
2018 (sexta-feira), pelas 21H00, no Auditório do Hotel 
Axis Viana, sita na Av. Capitão Gaspar de Castro, em 
Viana do Castelo, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Sessão temática “Descentralização e a Transferên-
cia de Competência para as Autarquias Locais”, com a 
participação do Secretário-Geral do PSD, Dr. José Sil-
vano, e do Presidente dos Autarcas Social Democrata, 
Dr. Álvaro Amaro;
2. Análise da situação política local e nacional.
NOTA – Se à hora designada não houver quórum dos 
Membros, fica a mesma convocada para as 21H30.

NÚCLEO DE CANIDELO
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, con-
voca-se a Assembleia da Núcleo de Canidelo, Vila Nova de 
Gaia, para reunir, no próximo dia 10 de novembro de 2018 
(sábado), pelas 16H00, na Junta de Freguesia de Canidelo, 
sita na Rua António Ferreira Braga Júnior, em Canidelo, Vila 
Nova de Gaia, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição da Comissão Política do Núcleo de 
Canidelo.
NOTAS
- As listas candidatas devem ser entregues ao Presidente 
da Comissão Política da Secção de Vila Nova de Gaia ou a 
quem, estatutariamente, o possa substituir, até às 24H00 
do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
- A Sede estará aberta no último dia das 21H00 às 24H00.
- As urnas estarão abertas das 16H00 às 19H00.

NÚCLEO DE SANTO TIRSO, COUTO
(SANTA CRISTINA E S. MIGUEL)

E BURGÃES
Nos termos dos Estatutos do Partido Social Democrata e do 
regulamento Eleitoral em vigor, convoca-se para o próximo 
dia 16 de novembro de 2018, a Assembleia do Núcleo de 
Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e S. Miguel) e Burgães, 
que deverá reunir na Sede concelhia, entre as 21H00 e as 
23H00, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição da Comissão Política do Núcleo de 
Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e S. Miguel) e Burgães, 
para o biénio 2018/2020.
NOTAS
- O local da votação é o da Sede concelhia, sita no Largo Co-
ronel Batista Coelho, nº 21, em Santo Tirso. As urnas estarão 
abertas das 21H00 às 23H00.
- As candidaturas deverão ser entregues ao Presidente da 
Comissão Política de Núcleo ou a quem o possa substituir, 
na Sede, entre as 21H30 e as 24H00 do terceiro dia anterior 
ao ato eleitoral, devendo de tal apresentação ser passado 
o adequado recibo, com a menção das possíveis irregulari-
dades, se for o caso, que, na altura, sejam constatadas, nos 
termos e de acordo com Regulamento Eleitoral em vigor.

NÚCLEO DE VALONGO
Ao abrigo dos estatutos e Regulamento Eleitoral do Parti-
do social Democrata, convocam-se todos os militantes do-
tados de capacidade eleitoral ativa do Núcleo de Valongo 
para reunirem em Assembleia, no dia 24 de novembro de 
2018 (sábado) pelas 15H00, na Sede concelhia do PSD/Va-
longo, sita na Rua Rodrigues de Freitas, nº 880, em Ermesin-
de, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição da Comissão Política do Núcleo de 
Valongo.
NOTAS
- A eleição decorrerá entre as 15H00 e as 18H00.
- As listas para a Comissão Política do Núcleo devem ser 
apresentadas ao Presidente da Mesa ou a quem o possa 
substituir, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato elei-
toral, na Sede do PSD/Valongo, sita na R. Rodrigues de Frei-
tas, nº 880, em Ermesinde.

AVEIRO
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, con-
voca-se a Assembleia da Secção de Aveiro para reunir, em 
sessão ordinária, no próximo dia 16 de outubro de 2018, 
pelas 20H30, na Sede concelhia do PSD, sita na Av. Dr. Lou-
renço Peixinho, nº 177, 1º, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações;
2. Análise da situação político-partidária;
3. Outros assuntos.

CASTELO DE PAIVA
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, 
convoca-se a Assembleia da Secção de Castelo de Paiva 
para reunir, no próximo dia 27 de outubro (sábado), pelas 
21H00, na Sede concelhia do PSD, sita na Rua da Boavista, 
nº 22, em Sobrado, Castelo de Paiva, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política;
2. Outros assuntos.

CORUCHE
De acordo com o artigo 54º dos estatutos do PSD, convo-
cam-se os militantes da Secção de Coruche para reunião 
ordinária da Assembleia de Secção, na quarta-feira, dia 19 
de outubro de 2018, pelas 21H30, na Sede do PSD de Co-
ruche, sita na Travessa dos Guerreiros, nº 26, em Coruche, 
com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política Nacional e Local, de acordo 
com o art.º53, nº 2, alínea a) dos Estatutos.

LOUSADA
 Ao abrigo dos Estatutos e Regulamentos do Partido Social 
Democrata, convoca-se a Assembleia de Militantes da Sec-
ção de Lousada para reunir, em sessão plenária, no próxi-
mo dia 19 de outubro de 2018 (sexta-feira), pelas 21H00, 
na Sede do PSD/Lousada, sita na Rua do Tojeiro, nº 121, em 
Lousada, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações (também relacionadas com as Autárqui-
cas/2017);
2. Análise da situação política local e nacional.

MACEDO DE CAVALAEIROS
Ao abrigo do disposto nos artigos 50º e 51º dos Estatutos 
do Partido Social Democrata, convocam-se os militantes 
da Secção de Macedo de Cavaleiros para reunirem em As-
sembleia Geral, na sua Sede concelhia, no próximo dia 18 
de outubro de 2018 (quinta-feira), pelas 21H00, com a se-
guinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações;
2. Análise da situação política local e nacional.
3. Outros assuntos.
Se acordo com o disposto no artigo 66º dos Estatutos, se na 
reunião da Assembleia Geral acima convocada, não estive-
rem presentes mais de metade dos militantes, fica, desde 
já, convocada nova reunião da Assembleia Geral, no mes-
mo local e dia, decorridos que sejam trinta minutos, a qual 
funcionará com qualquer número de presenças.

OVAR
Ao abrigo dos termos do artigo 53º dos Estatutos do Parti-
do Social Democrata, convoca-se a Assembleia da Secção 
do PSD/Ovar para reunir no dia 26 de outubro de 2018 
(sexta-feira), pelas 21H30, na Sede do PSD, sita na R. Ferrei-
ra de Castro, nº 84, 1º Esq., com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Reorganização Administrativa;
2. Grandes Opções do Plano 2019;
3. Outros assuntos.

DISTRITAIS

SECÇÕES

NÚCLEOS

ALCOBAÇA
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, con-
voca-se a Assembleia da Secção de Alcobaça para reunir, 
no próximo dia 17 de novembro de 2018 (sábado), pelas 
17H00, na Sede local do PSD, sita na Av. Prof. Eng.º Joaquim 
Vieira Natividade, em Alcobaça, com a seguinte.
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição das Mesa da Assembleia de Secção e 
da Comissão Política de Secção.
NOTAS
- As listas candidatas deverão ser entregues ao Presiden-
te da Mesa da Assembleia da Assembleia de Secção ou a 
quem, estatutariamente, o possa substituir, até às 24H00 
do terceiro dia anterior ao ato eleitoral. Para o efeito a Sede 
estará aberta entre as 22H00 e as24H00.
- As Urnas estarão abertas das 17H00 às 19H30.

ANADIA

Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, con-
voca-se a Assembleia da Secção de Anadia para reunir, em 
sessão ordinária, no próximo dia 17 de novembro de 2018 
(sábado), pelas 20H30, na Sede concelhia do PSD, sita na 
Alameda dos Bombeiros Voluntários, edifício Complexo 
das Fontes, B 1, 1º, Sala B, em Anadia, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Leitura e votação da ata do Plenário anterior;
2. Informações;
3. Análise da situação política;
4. Outros assuntos.
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CONVOCATÓRIAS DA JSD

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

ALIJÓ
Nos termos dos artigos 69º e 91º dos Estatutos Nacionais 
da JSD, do Regulamento Eleitoral da JSD e dos demais re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se todos os militantes da 
Concelhia de Alijó, para o Plenário Eleitoral a realizar no dia 
17 de Novembro de 2018 (Sábado), pelas 18:00h, na sede 
do PSD/JSD de Alijó, Rua Cimo de Vila 5070-071, Alijó , com 
a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único - Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão 
Política Concelhia da JSD de Alijó.
Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues em duplicado 
ao Presidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD de Vila 
Real, ou a quem estatutariamente o substitua, das 23h00m 
até às 23h59m do terceiro dia anterior ao acto eleitoral, no 
mesmo local do Plenário Eleitoral;
As urnas estarão abertas entre as 18:00h e as 19:00h. 

ANSIÃO
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, convoco o Plená-
rio Concelhio da JSD de Ansião, para reunir no próximo dia 
20 de Outubro de 2018 (Sábado), pelas 15 horas, na Sede 
do PSD de Ansião, sita na Av. Dr. Vítor Faveiro, 27 - 1.º Esqº; 
3240-153 Ansião, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 – Análise da situação política;
3 – Outros Assuntos. 

ALCOBAÇA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regula-
mentos aplicáveis, convoca-se o Plenário Concelhio da JSD 
de Alcobaça, para reunir no próximo dia 9 de Novembro de 
2018 (sexta-feira), pelas 21 horas, sita na Avenida Prof. Eng.º 
Joaquim Vieira Natividade, Lote 3 – 62-A, em Alcobaça, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão 
Política Concelhia da JSD. 
Notas: 
As listas candidatas devem ser entregues em duplicado à 
Presidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD de Lei-
ria, ou a quem estatutariamente o possa substituir até às 
23h59m terceiro dia anterior ao ato eleitoral. O ato eleitoral 
decorrerá entre as 21 horas e as 23 horas.

BARCELOS
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, convoco o Ple-
nário Concelhio da JSD de Barcelos, para reunir no próximo 
dia 10 de Novembro de 2018 (Sábado), pelas 14h30m, na 
Sede do PSD de Barcelos, sita na Sede do PSD de Barcelos, 
sita na Avenida Alcaides de Faria, n.º 270, 1ºD, 4750-106, 
Barcelos, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Apresentação de programa de actividades da Comissão 
Política;
2 – Análise da situação política local e nacional;
3 – Outros assuntos de interesse. 
CALDAS DA RAINHA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Regula-
mentos aplicáveis, convoca-se Plenário Concelhio da JSD 

das Caldas da Rainha, para reunir em sessão ordinária no 
dia 09 de Novembro de 2018 pelas 21h30m, na sede do 
PPD/ PSD que sita na Praça 5 de Outubro Nº18, R/c direito, 
com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 – Análise do primeiro ano de mandato; 
3 – Outros Assuntos.

GOUVEIA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Regula-
mentos aplicáveis, convocam-se os militantes da Conce-
lhia de Gouveia para o Plenário a realizar no próximo dia 
10 de Novembro de 2018 (Sábado) pelas 17h00m na Sede 
do PSD de Gouveia sita Av. 1.º Maio, n.º 9 – 1.º, 6290-541 
Gouveia, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão 
Política da Concelhia da JSD de Gouveia.
Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da 
Mesa do Plenário, ou a quem o substitua, até às 23h59m do 
terceiro dia anterior ao acto eleitoral. A entrega das listas 
deverá ter lugar na sede do PSD de Gouveia ou por correio 
electrónico.
As urnas estarão abertas entre as 17h00m e às 19h00m.

MACEDO DE CAVALEIROS
Ao abrigo dos estatutos nacionais da JSD, convoca-se 
plenário concelhio da JSD de Macedo de Cavaleiros, para 
reunir em sessão ordinária no dia 2 de Novembro de 2018, 
pelas 22:00h na sua sede de concelhia, situada na Rua Clara 
Vaz, nº.1, 2º. Esquerdo, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 – Análise da situação política local e nacional;
3 – Outros Assuntos.

MAIA
 Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regula-
mentos aplicáveis, convocam-se os Militantes da JSD Con-
celhia da Maia para reunir no próximo dia 26 de Outubro 
de 2018 (sexta-feira), às 21H00, na sede do PSD Maia, sita 
na Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 987, 4470-382 Maia, com 
a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Recentes alterações legislativas relevantes para os jo-
vens;
2 – Análise da situação política actual;
3 – Outros assuntos.

NÚCLEO DA U. F. DO VADE
VILA VERDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, convoco Assem-
bleia do Núcleo Residencial da JSD da União de Freguesias 
do Vade, para o próximo dia 17 de Novembro de 2018 (Sá-
bado), pelas 18h30, na sede da Junta de Freguesia de Va-
lões, sita no Lugar de Premedelos, 4730-620 Valões, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto Único: Eleição da Comissão Política de Núcleo. 
Notas: 
O acto eleitoral decorrerá entre as 18h30 e as 20h30. As lis-
tas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Conce-
lhia ou a quem estatutariamente o possa substituir, até às 
23h59m do terceiro dia anterior ao acto eleitoral, na sede 
do PSD de Vila Verde, sita na Rua 1º de Maio, nº 33, Vila Ver-
de, respeitando todas as normas dos Estatutos Nacionais e 
demais regulamentos aplicáveis da JSD.

NÚCLEO U. F. DE AREIAS DE VILAR
ENCOURADOS – BARCELOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, convoco o Ple-
nário do Núcleo Residencial da União de Freguesias de 
Areias de Vilar e Encourados da JSD de Barcelos, para reunir 
no próximo dia 10 de Novembro de 2018 (Sábado), pelas 
21h00m, sita na Rua Santa Maria Madalena, n.º 772, 4755-
048, Barcelos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição da Mesa e Comissão Política de Nú-
cleo. 

Notas: 
O acto eleitoral decorrerá entre as 21h00 e as 23h00. As lis-
tas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Conce-
lhia ou a quem estatutariamente o possa substituir, até às 
23h59m do terceiro dia anterior ao acto eleitoral, na mora-
da supra citada, respeitando todas as normas dos Estatutos 
Nacionais e demais regulamentos aplicáveis da JSD.

NESD/JSD NOVA SCHOOL
OF BUSINESS AND ECONOMICS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais re-
gulamentos aplicáveis, convoca-se os militantes da JSD 
inscritos na Nova School of Business and Economics da 
Universidade Nova de Lisboa, para as eleições do Núcleo 
de Estudantes Social Democratas da referida instituição, a 
decorrer no próximo dia 15 de Novembro de 2018, das 14h 
às 15h, na sala B003, sito Rua Holanda nº1, 2775-405 Carca-
velos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição dos órgãos da Direção e da Mesa do 
Plenário do NESD/JSD NOVA SBE.
Nota:
As listas deverão ser entregues ao Coordenador Distrital do 
Ensino Superior, até às 23h59 do terceiro dia anterior ao ato 
eleitoral, no local supra indicado, respeitando as normas 
dos Estatutos Nacionais e do Regulamento Eleitoral da JSD.

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AO XIV
CONGRESSO NACIONAL DOS TSD

CORREÇÃO
Na Convocatória enviada para Eleição dos Delegados ao 
XIV Congresso Nacional dos TSD, a morada da Sede de 
Concelhia da Golegã, Distrito de Santarém, não está cor-
reta. Agradeço que seja publicada no Povo Livre, a morada 
correta que é:
Sede Concelhia Golegã - R. D. Afonso Henriques, nº112 - 
Golegã
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INFORMAÇÃO/CONVITE
Informam-se todos os militantes do distrito de Santarém, 
que terá lugar no próximo dia 24 de outubro, quarta-
-feira, pelas 18h30, no Santarém Hotel, sito na Av. Madre 
Andaluz, na cidade de Santarém, uma reunião aberta a 
todos os militantes do distrito.
Esta iniciativa contará com a presença do Presidente do 
PSD, Dr. Rui Rio.

Ordem de Trabalhos:
Ponto Único – Debate com o Presidente da Comissão Po-
lítica Nacional do PSD

INFORMAÇÃO/CONVITE
Informam-se todos os militantes do distrito de Coim-
bra, que terá lugar no próximo dia 29 de outubro, pelas 
18h30, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, 
sito na Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra, uma reunião 
aberta a todos os militantes do distrito.
Esta iniciativa contará com a presença do Presidente do 
PSD, Dr. Rui Rio.

Ordem de Trabalhos:
Ponto Único – Debate com o Presidente da Comissão Po-
lítica Nacional do PSD


