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Editorial

(continua na página 3)

PSD promove Jornadas “Consolidação, Crescimento e Coesão”

Cara(o) Companheira(o),

Aproxima-se a passos lar-
gos mais um grande desafio que 
requer de todos nós um grande 
envolvimento, uma grande dis-
ponibilidade e uma enorme capa-
cidade de resistência.

Dentro de aproximadamente 
seis meses, realizar-se-ão as elei-
ções autárquicas. O Partido So-

cial Democrata vai apresentar a sufrágio, nos dez Concelhos do Alto Mi-
nho, os melhores candidatos, os mais bem preparados, para ganhar esta 
batalha, em que sairá vitoriosa a nossa Região.

Neste momento, já todas as candidaturas foram aprovadas pela Co-

missão Política Distrital e apenas uma se encontra ainda por homologar 
pela Comissão Política Nacional, o que acontecerá brevemente.

Nesta hora decisiva para o Alto Minho, apelo ao empenho de todos 
os que acreditam que é possível mudar o rumo da maioria dos executivos 
municipais que, infelizmente, ainda está nas mãos do Partido Socialista.

Nas últimas eleições autárquicas, o ciclo já começou a inverter-se. 
Recuperámos uma Câmara Municipal e ficámos bem perto de o conse-
guir noutros Concelhos; conseguimos mais mandatos nas Juntas de Fre-
guesia e aumentámos a representatividade do Partido nas Assembleias 
Municipais. 

Em setembro deste ano, vamos virar mais uma página e recuperar 
mais Autarquias, afirmando desta forma o projeto social-democrata. 

Conto com todos para, em setembro deste ano, ganhar o Alto Minho.
O Presidente da Comissão Política Distrital,

Eduardo Teixeira 

“Consolidação, Crescimento e Coesão” foi o tema genérico que ser-
viu de mote às II Jornadas do PSD que, no Distrito de Viana do Caste-
lo, contaram com a participação de Pedro Roque, Secretário de Estado do 
Emprego, de Carlos Abreu Amorim, Vice-Presidente da Bancada Parla-
mentar, e de Eduardo Teixeira, Presidente da Distrital e também Deputa-
do. Comum a todas as intervenções foi a ideia de que não é possível pen-
sar em desenvolvimento económico sustentável e na criação de emprego 
sem primeiro colocar as contas públicas em ordem, corrigindo desequi-
líbrios que se foram acumulando ao longo dos anos e que no, período de 
2005/2011, atingiram uma dimensão brutal.

Para ultrapassar a situação dificílima em que a governação socialista 
colocou Portugal, o Secretário de Estado do Emprego sublinhou a impor-
tância da concertação social e a necessidade urgente de se proceder a uma 
reforma do Estado, salvaguardando as suas funções sociais.

Segundo Pedro Roque, só assim poderemos olhar o futuro com espe-
rança e colocar o País num patamar que garanta a sustentabilidade de uma 
Escola Pública de qualidade, de um Serviço Nacional de Saúde justo e de 
uma Segurança Social com preocupações humanistas.

Perante uma sala cheia de militantes e de simpatizantes, Carlos 
Abreu Amorim apelou a um exercício de memória, recordando a situação 
a que Portugal foi conduzido, porque – afirmou – só assim estamos em 
condições de compreender o presente e teremos possibilidades de cons-

truir um País moderno e desenvolvido, onde os nossos filhos possam con-
solidar projetos de vida. Chegamos onde chegamos não por culpa do des-
tino ou da falta de sorte, mas em resultado de erros sucessivos e o pior é 
que os responsáveis pelo descalabro a que chegamos não mostram qual-
quer arrependimento pelo que fizeram aos Portugueses. 

Pelo contrário, insistem na defesa das mesmas opções que nos le-
varam à ruína, o que mostra bem a sua irres-
ponsabilidade e a sua insensibilidade face aos 
reais problemas das pessoas, para os quais, 
aliás, não apresentam uma única solução vá-
lida. Eduardo Teixeira, por sua vez, elencou 
algumas das medidas mais significativas que 
já foram tomadas para retirar o País da situa-
ção de emergência, atacar a estagnação e pre-
parar o crescimento e o futuro “pós-Troika”. 
Na qualidade de Deputado e de Presidente da 
Distrital, deu especial destaque às medidas 
que têm incidência no Alto Minho, nomeada-



Consideram também que se 
trata de uma medida discriminató-
ria e injusta, uma vez que as pos-
síveis novas portagens se centram 
na região Norte, ao mesmo tempo 
que a Área Metropolitana de Lis-
boa continua a usufruir de vários 
troços por portajar. Com efeito, dos 
15 novos pórticos de cobrança que 
estão a ser estudados, 13 situam-se 
na região Norte, cinco dos quais no 
Distrito de Viana do Castelo, situa-
ção que para os deputados do PSD merece ser repensada.

pendente da assinatura de um protocolo entre o Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos e o Programa “Polis Litoral Norte”.

Obras de desassoreamento já arrancaram

Os Deputados do PSD 
eleitos pelo Círculo de Via-
na do Castelo reuniram, em 
Lisboa, com o Presidente do 
Conselho de Administração 
da REFER, Eng. Rui Lourei-
ro. A eletrificação da Linha do 
Minho, o piso da ponte Eiffel 
e a passagem de nível de Vila 
Praia de Âncora foram os as-
suntos que estiveram em análise na reunião.

Relativamente à eletrificação da linha do Minho, os Deputados re-
ceberam a garantia de que terá início em 2014 e conclusão prevista para 
2015. Quanto ao piso da ponte Eiffel, que se encontra muito degradado, 
o Eng. Rui Loureiro afirmou que está em curso um estudo em duas Ins-
tituições de Ensino Superior, nomeadamente, Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto e Universidade do Minho, para concluir qual a 
melhor forma de resolver, em definitivo, este problema que se arrasta há 
bastante tempo.

No que diz respeito à passagem de nível em Vila Praia de Âncora, o 
Presidente da REFER disse que é altura de repensar a situação, uma vez 

A Comissão Política Distrital do PSD de Viana do Castelo congratu-
la-se com o início dos trabalhos de desassoreamento do portinho de Vila 
Praia de Âncora. Trata-se de uma empreitada que representa um investi-
mento de cerca de 800 mil euros e que há muitos anos vinha sendo rei-
vindicada pela população local e pelos pescadores e a que o atual Gover-
no veio agora dar resposta.

A resolução desta situação que se encontrava “encravada há muitos 
anos” contou, desde a campanha eleitoral, com o empenho dos Deputados 
do PSD eleitos pelo Círculo de Viana do Castelo que desenvolveram to-
dos os esforços para que este anseio viesse a ser finalmente concretizado.

 Com esta empreitada de reestruturação e consolidação do esporão 
da Pedra Alta, conhecido como o portinho de Vila Praia de Âncora, au-
menta a segurança de uma comunidade com cerca de 100 famílias depen-
dentes da pesca artesanal e ficam criadas condições favoráveis ao desen-
volvimento da economia local.

Recorde-se que, em 2012, o forte assoreamento e a existência de 
um rochedo à entrada da barra provocaram pelo menos quatro acidentes.

 Quanto ao portinho de Castelo de Neiva, a situação está agora de-

Nota de Imprensa

Na sequência da notícia vinda a público sobre a possível introdu-
ção de portagens em 15 troços de SCUT, os Deputados do PSD eleitos 
pelo Círculo de Viana do Castelo pediram de imediato uma reunião com 
caráter de urgência ao Secretário de Estado dos Transportes. A reunião 
agendada serviu para os parlamentares expressarem as suas preocupa-
ções, numa altura em que o País atravessa uma fase muito difícil, a que o 
Alto Minho não é alheio.

Apesar de o Ministério da Economia ter esclarecido que o Gover-
no ainda “não tomou qualquer decisão” sobre a matéria, os Deputados do 
PSD encetaram diligências porque consideram que esta medida, a ser im-
plementada, afetaria muito as pequenas e médias empresas do Distrito, a 
circulação de mercadorias de e para os portos de Leixões e da Galiza, as-
sim como a mobilidade da população em geral. 

Deputados reúnem com a REFER

que se vai proceder à eletrificação da Linha do Minho. Segundo o Eng. 
Rui Loureiro, a REFER está disponível para estudar, juntamente com a 
Câmara Municipal de Caminha, uma solução que melhor defenda os inte-
resses e a segurança da população.



Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
têm de estar acima das agendas partidárias 

Os Deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Viana do Castelo la-
mentam profundamente a encenação política que uma delegação de De-
putados socialistas levou a cabo na capital do Distrito. A visita que os 
Deputados do PS efetuaram aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
(ENVC) mais não é do que uma manobra populista, com o objetivo de 
tentar branquear as responsabilidades que os dois anteriores Governos 
têm na gravíssima situação em que a empresa se encontra.

Em vez de andarem a semear ilusões com discursos simplistas e to-
madas de posição demagógicas, os Deputados socialistas deveriam, isso 
sim, empenhar-se na construção de uma solução para a empresa que lhe 
garanta um futuro sustentável e a manutenção de postos de trabalho.

Em vez de andarem a semear ilusões, os Deputados socialistas que 
visitaram os Estaleiros deveriam, isso sim, explicar à região e ao País o 
que andaram a fazer, entre 2006 e 2010, e que iniciativas desenvolveram 
nesse período, no sentido de acautelar a viabilidade da empresa e uma 
gestão séria e rigorosa dos dinheiros públicos.

Deveriam explicar à região e ao País os apoios estatais de 180 mi-
lhões de euros concedidos, entre 2006 e 2010, pelos dois anteriores gover-
nos apoiados pelo Partido Socialista, situação que, aliás, já desencadeou 
uma investigação da Comissão Europeia, com a consequente suspensão 
do processo de reprivatização. Que destino foi dado a esta fortuna de 180 
milhões de euros? Como é que o Partido Socialista explica o passivo da 
empresa de centenas de milhões de euros que o atual Governo encontrou 
quando tomou posse, em meados de 2011? É esta forma de gerir os di-
nheiros públicos, que levou o País à iminência da bancarrota, que o Parti-
do Socialista defende que se continue a seguir?

E o que têm os Deputados do Partido Socialista que visitaram os Es-
taleiros de Viana do Castelo a dizer sobre as campanhas de propaganda 
levadas a cabo pelo anterior Primeiro-Ministro, instrumentalizando a em-
presa em nome de objetivos pessoais, partidários e eleitoralistas? 

Onde estão os resultados das sessões solenes transformadas em espe-
táculo para os órgãos de comunicação social em que foram vedetas o an-

terior Primeiro-Ministro e o seu amigo e Presidente da Venezuela?
E que têm a dizer os Deputados socialistas do comportamento alta-

mente lesivo dos interesses dos Estaleiros protagonizado pelo Governo 
Regional dos Açores, presidido por um socialista?

Estas são apenas algumas questões que não podem ficar sem respos-
ta por parte dos Deputados do PS que se prestaram a mais esta lamentá-
vel jogada de diversão.

Os mesmos que afundaram o País numa situação de iminência de 
bancarrota e contribuíram para a ruína da empresa, manobrando tudo de 
tal forma que o caos dos Estaleiros só saltou para a opinião pública duas 
ou três semanas depois das eleições de junho de 2011, são os mesmos que 
agora tentam passar a ideia de que com eles tudo seria um mar de rosas.

Outra é a postura do atual Governo e da maioria que o apoia. Em vez 
de manobras e de jogadas eleitoralistas, trabalha, com seriedade e rigor, 
na construção de um futuro viável para a empresa e para os seus traba-
lhadores. Porque os interesses da região e do País jamais podem ser ge-
ridos de acordo com agendas partidárias. E o mesmo se diga dos recur-
sos públicos.

PSD promove Jornadas “Consolidação, Crescimento e Coesão”

mente, o trabalho desenvolvido para salvaguardar a viabilidade e postos 
de trabalho nos Estaleiros Navais.

A modernização da Linha do Minho, o dossier das SCUT, o códi-
go contributivo da pesca artesanal, a salvaguarda dos interesses das Ade-
gas do Alto Minho no contexto do Código Industrial, o acesso ao Porto 
de Mar de Viana, o Programa de valorização da orla costeira de Caminha 
a Castelo de Neiva e a abertura das Unidades de Cuidados Continuados 

da Gelfa, Darque e Ponte da Barca foram outros exemplos recordados.
Trata-se de um trabalho desenvolvido em equipa pelos Deputados do 

PSD – eu próprio, Carlos Abreu Amorim e Rosa Maria Arezes –, lutando 
pela defesa dos interesses do Distrito, e esta mais-valia resultante do nos-
so empenho mais não é do que o espelho da preocupação que temos com 
as pessoas e com a região que representamos, concluiu Eduardo Teixeira.

(continuação da página 1)

O anunciado investimento de 23 
milhões de euros de que as orlas cos-
teiras de Caminha, de Viana do Cas-
telo e de Esposende vão beneficiar, no 
âmbito do Polis Litoral Norte, é mo-
tivo de grande satisfação para os três 
Deputados sociais-democratas.

A confirmação foi feita recente-
mente numa audição na Comissão do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, pela Ministra As-
sunção Cristas, quando questionada pelo Deputado Eduardo Teixeira.

O pacote de fundos comunitários aprovados vai permitir que se rea-
lizem investimentos prioritários, num montante global de 23 milhões, 15 

Governo investe nas orlas costeiras

milhões dos quais já neste ano.
O investimento vai permitir que se executem intervenções de recupe-

ração e proteção dos sistemas dunares, que se qualifiquem as frentes ma-
rítimas e que se proceda à renovação e consolidação de várias estruturas.

Trata-se de uma aspiração há muito reivindicada pela Região que 
também será, certamente, um contributo para que se potencie o turismo 
e a economia local.

Numa altura em que o País atravessa imensas dificuldades, fruto de 
política erradas e de opções desajustadas implementadas no passado, na 
maior parte dos casos pelos Governos do Partido Socialista, é com mui-
ta satisfação que os Deputados do PSD encaram mais este investimento 
no Alto Minho.



Abertura das Unidades de Cuidados Continuados 
na Gelfa, em Darque e em Ponte da Barca

A Comissão Política Distrital do PSD Alto Minho congratula-se com 
a aprovação, na sessão plenária da Assembleia da República, do proje-
to de resolução que recomenda ao Governo que, durante o ano de 2013, 
proceda à abertura das Unidades de Cuidados Continuados julgadas tec-
nicamente necessárias, enquadradas espacial e temporalmente em planos 
de desenvolvimento regional da Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos Integrados.

Assim, o Distrito de Viana do Castelo vai passar a beneficiar de mais 
três Unidades sediadas no Centro Social e Paroquial de Darque, no Hos-
pital da Gelfa e na Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca.

Trata-se de uma reivindicação dos Deputados do PSD eleitos pelo 
Círculo de Viana do Castelo que, mal assumiram funções, mantiveram 
contactos permanentes e sistemáticos com o Governo, com a ARS Nor-
te, com a Segurança Social e com as três Entidades que passarão a bene-
ficiar destes serviços.

Os três deputados, Carlos Abreu Amorim, Eduardo Teixeira e Rosa 
Maria Arezes, reuniram várias vezes com o responsável pela ARS Norte 
e com a Segurança Social no sentido de sensibilizar a Tutela para a neces-
sidade deste reforço para Alto Minho, pois entendem que, numa lógica de 
prevenção, estes serviços serão um contributo importante para a melho-
ria da qualidade de vida. 

Com a apresentação e aprovação desta iniciativa legislativa, concre-
tiza-se mais um objetivo do atual Governo de dar resposta de uma forma 
responsável e sustentável às necessidades das populações, tendo em con-
ta as prioridades clínicas, a garantia da qualidade nos serviços prestados 
e as disponibilidades financeiras.

Recorde-se que as Unidades de Cuidados Continuados promovem a 
continuidade de cuidados de forma integrada a pessoas em situação de de-
pendência e com perda de autonomia.

Valença comemora 
Dia do Município

Valença do Minho celebrou, no passado dia 18 de fevereiro, o seu 
Dia do Município que coincidiu, este ano, com a data jubilar dos 851 
Anos da morte de S. Teotónio, o 1.º Santo Português.

Francisco Romeu, Presidente da Junta de Freguesia de Ganfei, foi o 
anfitrião da cerimónia oficial do Município liderado pelo social-democra-
ta Jorge Mendes.

Na sessão solene, que con-
tou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, 
Fernando Seara, e dos Deputados 
Eduardo Teixeira e Rosa Maria 
Arezes, foram também atribuídas 
as medalhas de mérito municipal 
a várias Instituições e individua-
lidades concelhias.

Em comunicado divulgado 
à imprensa, Carlos Abreu Amo-
rim, Eduardo Teixeira e Rosa Ma-
ria Arezes, Deputados eleitos pelo 
PSD, lamentam profundamente 
que a Câmara Municipal da capital 
do Distrito, numa atitude de mero aproveitamento político, tenha vindo 
a público apelar a ações de protesto relativamente às Scut que servem o 
Concelho de Viana do Castelo e o Alto Minho.

Como foi público, os Deputados recordam que, atempadamente, reu-
niram com o Secretário de Estado dos Transportes e obtiveram a garantia 
de que o Governo não pretende avançar com novas portagens enquanto 
não houver um “novo modelo” de pagamento para as antigas Scut. 

Recordam ainda que, posteriormente, no âmbito de uma audição na 
Comissão Parlamentar na Assembleia da República, Sérgio Monteiro re-
afirmou que não haverá a introdução de novos pórticos até que seja revis-
to o atual modelo, o que vai ao encontro daquilo que foi defendido pelo 
PSD durante a campanha eleitoral.

Perante estes factos, esta posição pública assumida agora pela Autar-
quia de Viana do Castelo mais não é do que a manifestação de uma atitu-
de de pura demagogia e de aproveitamento político, pelo que os três De-
putados do PSD eleitos pelo Círculo de Viana do Castelo, Carlos Abreu 
Amorim, Eduardo Teixeira e Rosa Maria Arezes, lamentam atitudes des-
te género que em nada contribuem para o esclarecimento da população, 
apenas potenciam a desinformação e causam ruído.

Os Deputados lamentam ainda que a Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, presidida por um autarca do Partido Socialista, durante anos te-
nha mantido um silêncio cúmplice e venha agora reivindicar medidas de 
discriminação positiva para a Região, esquecendo-se que o modelo de 
portagens foi introduzido pelo Governo Socialista.

Nota de Imprensa


