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Editorial

Ministro da Educação no Alto Minho

Nuno Crato aposta no rigor e na disciplina

Cara(o) Companheira(o),

A propósito da quadra 
festiva que se aproxima, mar-
cada pelos valores da paz e da 
solidariedade, dirijo a todos os 
cidadãos do Alto Minho uma 
mensagem de Feliz Natal e de 
Próspero Ano Novo.

Bem sei que o tempo que 
vivemos está marcado por 
profundas dificuldades, mas a 

confiança no dia de amanhã tem que ser, cada vez mais, uma constante e 
uma certeza que nos motiva a seguir em frente.

Dirijo-me particularmente àqueles que estão a passar por grandes 
privações, nomeadamente, aos doentes e aos mais idosos que vivem so-
zinhos. 

Dirijo-me aos jovens que enfrentam dificuldades de vária ordem; 
para eles, uma mensagem de esperança num futuro que todos queremos 
que chegue o mais depressa possível, e a certeza de que estamos a traba-

lhar para que se torne uma realidade o quanto antes.
Dirijo-me às famílias que se debatem com o problema do desempre-

go ou estão sob a ameaça deste terrível flagelo que, por onde passa, se-
meia aflições e espalha instabilidade a todos os níveis.

Dirijo-me, enfim, a todos os Alto-minhotos que, pelos mais diversos 
motivos, não encontram razões para fazer Festa e para celebrar condigna-
mente este Natal de 2012.

Para todos, aqui deixo uma mensagem de solidariedade e de confian-
ça e o desejo de que o Novo Ano traga melhores dias e muita força para, 
em conjunto, lutarmos por uma vida melhor.

Muitos dos males que nos afligem não são uma fatalidade, mas o re-
sultado de opções políticas erradas que durante mais de uma década asso-
laram o nosso País. No entanto, estão a ser tomadas decisões que têm em 
conta uma visão solidária do País e que são norteadas por uma perspetiva 
humanista que sabe acautelar o bem comum e um desenvolvimento har-
monioso da sociedade.

Um Santo Natal para todos os Alto-minhotos e um Ano de 2013 
cheio de saúde e de paz. 

Eduardo Teixeira
Presidente da Comissão Política Distrital

O Ministro da Educação, numa passagem que teve pelo 
Alto Minho, reuniu com a Comissão Distrital do PSD e com 
o Gabinete de Estudos e Informação (que integra militantes 
e simpatizantes do Partido).

Nuno Crato ouviu, informou e esclareceu os partici-
pantes das políticas educativas que têm sido implementadas 
pelo Ministério da Educação Ciência e Cultura.

“Está em curso uma Reforma que é uma aposta clara na 
exigência, no rigor e na disciplina, em detrimento da estatís-
tica que durante os últimos anos prevaleceu”, disse.

O Ministro falou das novas metas de aprendizagem e 
também sobre os exames do 4.º ano de escolaridade a Lín-
gua Portuguesa e a Matemática. Estes exames – explicou – 
aplicam-se já no presente ano letivo e foram pensados de 
forma a dar oportunidade a todos de os realizarem com su-
cesso, dado que, após a primeira prova, em abril, aqueles 
discentes que não tiverem uma avaliação satisfatória terão 
uma segunda oportunidade em julho. Até lá, serão alvo de 
um apoio específico com aulas suplementares que decorre-
rão entre o final do ano letivo e o dia 5 de julho.

O novo modelo de contratação de professores foi outro dos assun-
tos abordados bem como o sucesso da forma como o ano letivo arrancou 
em todo País.

Durante o encontro, o Gabinete de Estudos e Informação do PSD 
Alto Minho apresentou um estudo sobre a Educação no Alto Minho e su-
geriu a complementaridade de vários cursos dos Politécnicos com as em-
presas locais.

O Presidente da Comissão Política Distrital congratulou-se com a 
presença de mais um Governante no Alto Minho e fez questão de salien-

tar que é desta postura de permanente diálogo e auscultação entre eleitos 
e eleitores, que este Governo tem levado a cabo, que se tomam as deci-
sões mais assertivas para o País e para a Região.

Eduardo Teixeira lamentou, entretanto, o facto de uma força políti-
ca ter vindo a público classificar a visita do Ministro da Educação como 
“clandestina”. 

Para o Presidente da Comissão Política Distrital, “este tipo de ‘ciú-
mes’ é inconcebível, sobretudo quando vindo da parte de quem, em vez 
de estar preocupado em defender os interesses do Concelho e da Região, 
despende energias com comentários despropositados e mesquinhos.”



Encontro de Formação Autárquica

Presidente dos ASD fala 
em alteração ao paradigma 

do poder local

O prometido é devido!

Pedro Pinto, Presidente dos Autarcas Sociais-democratas, foi o con-
vidado de honra do Encontro de Formação Autárquica que decorreu em 
Caminha, organizado pelo PSD Alto Minho.

Para o Presidente dos ASD, o momento que atravessamos está mar-
cado por uma drástica alteração ao paradigma do poder local, pelo que é 
importante que estejamos preparados para os novos desafios. 

Pedro Pinto referiu-se também à Reforma Administrativa e ao papel 
ativo que os autarcas do PSD tiveram no sentido de tornar a Lei menos 
vinculativa e com uma maior margem de manobra.

A sessão foi aberta pelo coordenador autárquico distrital, Manuel 
Fernandes, que explicou o objetivo destas sessões formativas. 

Contou também com a presença do Presidente da Comissão Política 
Distrital, Eduardo Teixeira; de Jorge Mendes, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Valença; João Manuel Esteves, ex-vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Arcos de Valdevez; Armindo Silva, ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Ponte da Barca; Flamiano Martins, vice-presidente da 
Câmara Municipal de Caminha; e Décio Guerreiro, ex-vereador da Câ-
mara Municipal de Paredes de Coura.

Jorge Mendes falou da importância da cooperação transfronteiriça e 
dos dividendos que daí advêm para setores como o turismo, a indústria, 
a agricultura… Destacou o projeto da Euro-Cidade Valença-Tui que tem 
resultado numa mais-valia para os dois Municípios.

João Manuel Esteves centrou a sua intervenção no empreendedoris-
mo na ação política e, neste âmbito, disse que é muito importante a moti-
vação e a capacidade de intervenção. Inovar, assumir riscos e ter uma ati-
tude pró-ativa é determinante e decisivo.

Armindo Silva, por sua vez, referiu-se aos novos desafios que se co-
locam à gestão autárquica. Sobre este assunto, afirmou que, fruto dos si-
nais dos tempos, estamos perante um novo modelo que exige constantes 
adaptações. Os novos desafios impõem aos autarcas desenvolver políti-
cas locais e encontrar respostas locais que possam promover o empreen-
dedorismo e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento das regiões.

Décio Guerreiro falou da importância de uma ação política concelhia 
integrada numa estratégia distrital. Reportou-se à sua experiência pesso-
al e, na sua opinião, nas últimas décadas, não tem havido uma articulação 
entre as autarquias. Neste âmbito, defendeu que só há a ganhar, tratando 
os temas que são de importância mais abrangente de uma forma articula-
da e alinhando pelo mesmo diapasão.

A sessão foi encerrada pelo Presidente da Comissão Política Distri-
tal. Eduardo Teixeira congratulou-se com a adesão a esta iniciativa e dis-
se que estas sessões vão ter continuidade porque considera que a forma-
ção e a partilha de opiniões são determinantes no sucesso que se pretende 
alcançar já em 2013.

Dando continuidade a uma polí-
tica de proximidade e de auscultação 
dos problemas das populações os de-
putados do PSD, eleitos pelo círcu-
lo de Viana do Castelo, completaram 
a visita mensal a todos os concelhos 
do Distrito.

Trata-se de uma promessa elei-
toral que os três deputados Carlos 
Abreu Amorim, Eduardo Teixeira e 
Rosa Maria Arezes assumiram  e que 
foi cumprida na íntegra, iniciando-se, ainda este mês já uma segunda vi-
sita oficial pelos vários Concelhos da Região.

Estas visitas decorrem independentemente da sua ação política diária 
na defesa dos interesses do Alto Minho.

Ao longo destas dez visitas, mantiveram encontros com as Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesias; com IPSS’s, com organismos que ope-
ram na Saúde e nas Empresas. Com as Associações comerciais, agríco-
las e de pescadores; com as associações culturais, desportivas, e ambien-
tais; com as escolas…

Muitos dos problemas colocados pelas entidades e pelas populações 
foram solucionados, outros encontram-se no bom caminho, outros ainda 
continuam a merecer toda a atenção e preocupação…

Quanto ao futuro o lema é continuar…

Deputados em sessão de 
trabalho com os Jovens

Os Deputados do PSD reuniram em Ponte da Barca com os vários re-
presentantes da JSD do Distrito. 

Durante a sessão, o Presidente da Distrital da Juventude Social De-
mocrata, Duarte Martins, salientou que, na atual conjuntura, os Jovens 
precisam de informação acrescida relativamente aos grandes problemas 
com que no dia a dia são confrontados.

Carlos Abreu Amorim, Eduardo Teixeira e Rosa Maria Arezes ou-
viram as preocupações que, de uma forma mais ou menos direta, abran-
giam todas as áreas. 

Questões relacionadas com a educação e o emprego, nomeadamen-
te o que se prende com as Universidades e as bolsas de estudo, a emigra-
ção, as PPP, a saúde e a receita fiscal foram apenas alguns dos temas que 
estiveram na ordem do dia.

Os Deputados explicaram aos jovens que no meio desta turbulência 
que estamos a viver é muito difícil conseguirmos interpretar a realidade. 

Tentando responder a todas as questões, deixaram claro que, rela-
tivamente ao Memorando de Entendimento, não renegociamos como e 
quando queremos. Neste contexto, quanto mais credibilidade conseguir-
mos no exterior, maior é o nosso poder negocial. Acrescentaram ainda 
que ao cumprirmos estamos a aumentar o nosso poder negocial.



de Ponte da Barca e António Barbosa 
à de Monção.

Armindo Silva é ex-presidente 
da Câmara de Ponte da Barca, mem-
bro da Assembleia Municipal e vogal 
da Comissão Política Concelhia.

António Barbosa é o atual presi-
dente da Concelhia Social-Democra-
ta de Monção. 

Recorde-se que as duas candida-
turas tinham seguido para homologa-
ção depois de terem sido aprovadas, 
por unanimidade, nas respetivas Co-
missões Política Concelhias e na Co-
missão Política Distrital.

A Comissão 
Política Nacional 
do PSD aprovou 
já duas das candi-
daturas do Partido 
Social Democrata, 
no Distrito de Via-
na do Castelo, às 
eleições autárqui-
cas de 2013. 

Em conferên-
cia de imprensa, 
na sede nacional dos sociais-democratas, em Lisboa, o coordenador da 
Comissão Política Nacional do PSD, Jorge Moreira da Silva, anunciou 
que foram homologadas as candidaturas de Armindo Silva à Autarquia 

Autárquicas 2013

PSD anuncia candidatos em Ponte da Barca e Monção

Os Deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Viana do Castelo, dan-
do continuidade a uma política de proximidade com os eleitores, visita-
ram Ponte da Barca.

A manhã iniciou-se com uma visita à Adega Cooperativa, imagem de 
marca do Concelho. Durante a reunião que mantiveram com vários mem-
bros da direção, inteiraram-se do funcionamento e das dificuldades que 
afetam este setor.

O Presidente da Adega deu conta da situação económica e financei-
ra que atravessa a Instituição. Segundo o Engenheiro Amândio Lago, “fi-
nanceiramente, vamos sobrevivendo, porque a banca acredita em nós, o 
que é muito bom; no entanto, debatemo-nos com alguns constrangimen-
tos no que diz respeito à comercialização. Exportamos para os Estados 
Unidos, Brasil e Alemanha e o volume de vendas no mercado externo é 
neste momento de aproximadamente 27%”.

Outro assunto que esteve em cima da mesa foi a limitação de trânsi-
to nas pontes sobre o Rio Lima, em Ponte da Barca, um problema que se 
arrasta há vários anos. 

Amândio Lago reiterou a importância da resolução desta situação, 
uma vez que, sobretudo nesta época do ano, é imprescindível aos viticul-
tores associados da Adega trazerem as dornas com as uvas nos atrelados 
a tratores agrícolas e terem que utilizar uma das pontes, estando uma con-
dicionada e a outra interdita.

Seguiu-se uma reunião na Câmara Municipal, na qual o Presiden-
te da Autarquia deu nota de uma preocupação que se arrasta desde 1995 
e que se prende com o Fundo de Equilíbrio Financeiro para o Município.

A parte da manhã terminou com uma visita ao Hospital da Misericór-
dia. O Provedor António Bouças informou que a estrutura da Unidade de 
Cuidados Continuados está pronta e que agora se aguarda a assinatura do 

protocolo com a ARS. Trata-se de mais uma valência que vem ao encon-
tro das necessidades das populações.

Acrescentou que “a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca é 
a segunda maior entidade empregadora do Concelho” e que, dada a con-
juntura que atravessamos, também vive momentos de dificuldade; “po-
rém, o empenho de todos os que aqui trabalham tem projetado a nossa 
imagem na Comunidade e isso só pode ser um grande motivo de orgu-
lho para todos”. 

Já durante a tarde, os Deputados Carlos Abreu Amorim, Eduardo 
Teixeira e Rosa Maria Arezes visitaram um hotel com classificação de 4 
estrelas, que está a ser construído na freguesia de Oleiros.

Trata-se de um empreendimento composto por vinte e seis quartos e 
duas suites, bar, restaurante, business center, SPA (piscina interior, salas 
de massagens, jacuzzi, sauna e banho turco), ginásio, piscina exterior, jar-
dins que proporcionam vários circuitos pedonais, um espaço para crian-
ças e um lago que permite a prática de pesca.

Esta unidade hoteleira enquadra-se numa perspetiva de Turismo de 
Natureza, Gastronomia e Vinhos, Touring Cultural e Paisagístico e Turis-
mo de Negócios. Oferece condições para a realização de reuniões de ne-
gócios, jornadas, seminários, apresentações, cursos e workshops. 

O empreendimento, que será certamente um polo de atração turísti-
ca para o Concelho de Ponte da Barca e para a Região, propõe-se estabe-
lecer protocolos com empresas de animação turística para proporcionar 
aos hóspedes a prática de atividades como passeios equestres, montanhis-
mo, canoagem, passeios de kayak, caminhadas, descida de raft, paintball 
e BTT, entre outras.

Deputados do PSD contactam 
com problemas e anseios de Ponte da Barca



Afonso Oliveira terminou afirmando que “este não é o Orçamento 
que desejávamos, mas é o Orçamento possível para retirar Portugal do 
poço para onde fomos empurrados. Porque não podemos esquecer a gra-
vidade extrema da situação económica e financeira que este Governo her-
dou, fruto de muitos anos de má gestão e da irresponsabilidade do ante-
rior Governo do Partido Socialista”.

Durante a sessão, usou também da palavra Carlos Sousa, membro do 
Gabinete de Estudos e Informação do PSD Alto Minho, que falou da situ-
ação concreta no Alto Minho.

A Reforma Administrativa Territorial Autárquica foi outro dos as-
suntos em debate que mereceu a atenção e os esclarecimentos por parte 
dos Deputados Carlos Abreu Amorim e Eduardo Teixeira, para além da 
análise da situação política atual distrital e nacional.

O Presidente da Comissão Política Distrital, depois de ouvir vários 
oradores, fez o ponto da situação relativamente ao Alto Minho. Eduar-
do Teixeira prestou contas de todo o trabalho que tem sido desenvolvido 
nos dez Concelhos, o que é a prova da vitalidade e da dinâmica do PSD 
na Região.

Assembleia Distrital reúne em Ponte da Barca

A proposta do Orçamento de Estado para 2013 e a Reforma Admi-
nistrativa Territorial Autárquica foram os dois temas que marcaram a últi-
ma Assembleia Distrital do PSD, que decorreu em Ponte da Barca.

A sessão contou com a presença dos três Deputados do PSD, Car-
los Abreu Amorim, Eduardo Teixeira, e Rosa Maria Arezes, do Deputa-
do Afonso Oliveira, eleito pelo Porto, que faz parte da Comissão de Or-
çamento e Finanças, e ainda de muitos militantes do Partido no Distrito.

Afonso Oliveira começou por afirmar que foi irresponsável a forma 
como se governou o País nos últimos anos. Relativamente ao Orçamen-
to de Estado para 2012, sublinhou que o Governo sempre defendeu que a 
maior parte da consolidação orçamental deve ser feita do lado da despesa 
e que foi isso o que aconteceu este ano. 

O Deputado afirmou que, no que diz respeito à despesa pública pri-
mária, esta cairá de 48% do PIB em 2010 para 41% do PIB em 2012, 
ou seja, menos 13 mil milhões de euros. Disse também que Orçamento 
de Estado para 2013 inclui cortes na ordem dos 2700 milhões de euros. 
Além disso, sublinhou que este será o primeiro orçamento que contem-
pla um corte assinalável dos encargos com as PPP, num total de 250 mi-
lhões de euros.

A Comissão Política Distrital do 
PSD Alto Minho congratula-se com a 
recente homenagem a Cabral de Olivei-
ra que, encabeçando listas do Partido, 
foi Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte da Barca entre 1993 e 2004.

 “Cabral de Oliveira: Fotobiogra-
fia” é o título da obra que, na passagem 
do primeiro aniversário do seu faleci-
mento, pretende constituir uma homenagem ao legado humanista de 
um Homem que marcou significativamente o Concelho de Ponte da 
Barca e a região. A apresentação pública do livro esteve a cargo do Dr. 

Homenagem a Cabral de Oliveira
Luís Marques Mendes que também assina o prefácio. 

Numa primeira parte, a “Fotobiografia” apresenta um texto de 
fundo da autoria de Luís Arezes, em que é visitado o percurso de vida 
de Cabral de Oliveira, enquanto profissional de reconhecido mérito, 
político empenhado e cidadão exemplar. Um segundo capítulo é cons-
tituído por um conjunto alargado de depoimentos de pessoas que con-
tactaram, de uma forma mais próxima, com o homenageado.

A iniciativa partiu de um conjunto de amigos e a Comissão Po-
lítica Distrital fez questão de estar presente na homenagem ao Autar-
ca do PSD que deixou a maior marca de desenvolvimento no Conce-
lho de Ponte da Barca.

Instituto de Formação Carlos Mota Pinto 
reúne em Ponte de Lima

“Organização e Estrutura do PSD”, “Direitos e Deveres dos Mili-
tantes” e ainda “Ética na Política” foram os três temas que estiveram em 
análise e debate na última reunião do Instituto de Formação Carlos Mota 
Pinto.

A sessão que juntou muitos militantes e simpatizantes do PSD decor-
reu em Ponte de Lima e contou com as intervenções de Pedro Cruz, Cé-
sar Brito, Natália Lima e Filipe Lima.

Em representação da Comissão Política Distrital, o Vice-Presiden-
te, Manuel Trigueiro, congratulou-se com esta iniciativa que é, sem dú-
vida, “uma das formas de manter a dinâmica e a vitalidade do Partido no 
Distrito”. 


