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Presidente

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, considerou 
no dia 30, que os sociais-democratas têm de começar 
a preocupar-se com a elaboração do seu programa de 
Governo.

Pedro Passos Coelho falava em Lisboa, durante uma 
conferência sobre a revisão do programa do PSD, docu-
mento que estabelece os valores e princípios do Partido 
e que não é actualizado desde 1992. 

“Tenho a certeza de que daqui sairão ideias fortes e 
mobilizadoras, não apenas para o programa do PSD, mas 
também para um futuro programa de Governo, porque 
nós temos de começar a estar preocupados também com 
essa dimensão”, declarou Passos Coelho.

“As pessoas têm de ir ganhando confiança em como 
no PSD nós estamos preocupados com o País e, portanto, 
estamos preocupados também com um programa de 
Governo”, completou.

A direcção social-democrata de Passos Coelho pre-
tende ter, a partir de 2011, um novo programa “para os 
próximos 15 ou 20 anos”.

Segundo Passos Coelho, “sabendo que o país está 
desorientado, é importante que o PSD, que aspira a ser 
Governo, mantenha este nível de intervenção sereno, 
mas determinado, para poder preparar-se aos olhos dos 
portugueses”.

A comissão de revisão do programa do PSD, presidida 
por José Pedro Aguiar-Branco, está “a fazer um grande es-
forço, com uma grande dedicação também, para mostrar 
ao país que nós mantemos o nosso rumo, que atribuímos 
uma grande prioridade à preparação que colocamos nos 
temas que são mais relevantes para o país”, reforçou. 

Passos Coelho defendeu que Portugal precisa de 
ser “um país com mais liberdade, com uma cultura de 
liberdade verdadeiramente enraizada, em que o Estado 
não se assuma com o privilégio de ditar tudo, obrigando 
a que toda a gente se meta, se encaixe naquele fato 
que é desenhado e que é mudado a cada seis meses”. 

E acrescentou: “Se queremos verdadeiramente voltar-
nos para fora, criar riqueza, premiar a iniciativa e o em-
preendedorismo, então nós temos de mudar o sistema 
de incentivos e a cultura que vimos instalando no sector 
empresarial, seja do lado público, seja do lado privado 
e o PSD estará “à altura das suas responsabilidades”

“Precisamos de saber a verdade sobre as 
contas públicas”

Pedro Passos Coelho reitera a preocupação 
do PSD com o programa de Governo

A mesma nota dominou as afirmações que o Pre-
sidente proferiu, no mesmo dia, reiterando que “à 
altura das nossas responsabilidades” para “encontrar 
uma maneira de tirar Portugal da situação em que se 
encontra”.

No final de uma visita ao Instituto de Ciências 
Aplicadas e Tecnologia da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, o líder social-democrata frisou 
ainda que as novas medidas de austeridade apresen-
tadas quarta feira pelo Governo são “o início” e “não o 
fim” das negociações em torno das contas do Estado.

“A proposta que o governo apresentou e que pre-
cisa de ser explicada e detalhada, 
será apresentada com a proposta 
de Orçamento no Parlamento e 
marcará não o fim, mas o início 
da conversa e do caminho que 
haveremos de encontrar para 
sairmos da grave situação em que 
estamos”. 

E acrescentou: “O PSD estará 
com certeza à altura das suas 
responsabilidades para, no Par-
lamento, encontrar uma maneira 
de tirar o país da situação em que 
ele se encontra”.

Pedro Passos Coelho subli-
nhou, contudo, que a busca de 
uma solução “implica a verdade 
sobre o verdadeiro estado das 

contas públicas”.

“Só estaremos mais próximos de uma solução se ela 
assentar na verdade. E enquanto ela não for explicada 
com detalhe e com responsabilidade ao País, o principal 
está por fazer”, salientou.

No entender do líder do PSD, as medidas a adoptar 
para sanear as contas públicas devem evitar asfixiar o 
crescimento da economia.

“O caminho que a economia portuguesa precisa não 
é de matar o crescimento nem é de mostrar determina-
ção e força com o dinheiro dos outros e com o dinheiro 
dos contribuintes. É preciso que as pessoas percebam 
qual é o caminho que o Estado também quer seguir 
nesta matéria”, reforçou.

O Governo anunciou na quarta-feira um conjunto 
de medidas de austeridade com o objectivo de conso-
lidar as contas públicas. Entre essas medidas estão o 
corte de salários de 5 por cento na massa salarial da 
Função Pública, o congelamento das pensões em 2011 
e o aumento em dois pontos percentuais do IVA, que 
passará a ser de 23 por cento. As restantes taxas do 
IVA também vão ser revistas.

O Executivo de Sócrates decidiu congelar os investi-
mentos públicos, cortar os benefícios sociais e também 
os benefícios fiscais das empresas e criar um imposto 
sobre o sector financeiro.

Estas medidas têm de ser aprovadas na Assembleia 
da República para entrarem em vigor.

- Fonte: Lusa
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Presidente

Povo Livre

P(ergunta) - O PSD tem exigido dados sobre a exe-
cução orçamental do PEC II que assinou com Sócrates, 
em Maio. Já obtiveram resposta?

R(esposta) - Não. O Governo tem fugido à apre-
sentação de contas e apresentado novos números sem 
o correspondente quadro macroeconómico. O plano 
que assinámos em Maio assenta numa assumpção de 
responsabilidades por parte do Governo mas, sem uma 
execução orçamental transparente e um avaliação cre-
dível do cenário macroeconómico, não é possível com-
preender o impacto deste plano. Até que isso aconteça 
não se pode levar a sério o que o Governo diz sobre a 
execução do PEC II.

P - Sente-se enganado?

R - Não sou eu que me sinto enganado, é o país intei-
ro que se sente enganado. As instituições internacionais 
e, em particular, a Comissão Europeia junto da qual foram 

Entrevista de Passos Coelho ao “Diário Económico”

“PSD não viabiliza um Orçamento 
com aumento de impostos”

O nosso Presidente foi entrevistado por Francisco Teixeira (do “Diário Económico”, na segunda-feira 
passada), que teve a gentileza de nos enviar o texto completo da entrevista e que a seguir reproduzimos.

Pedro Passos Coelho não arreda pé dos princípios que definiu para o PSD viabilizar o OE de 2011. Não 
aceita um aumento de impostos, dá liberdade de escolha ao Governo no corte da despesa e exige respostas 
sobre a execução do plano de austeridade que assinou com Sócrates. Na primeira reacção às entrevistas 
televisivas do primeiro-ministro no último fim-de-semana, Passos diz que se o Governo se demitir e o País 
ficar sem Orçamento a “responsabilidade é do PS, não do PSD”. “O tudo ou nada é uma chantagem inacei-
tável”, insiste.

apresentadas as medidas do PEC II não pode deixar de 
sentir o mesmo. Alguma coisa falhou e o Governo não 
quer explicar o quê. Os portugueses já perceberam que 
o problema só pode ser muito grave na medida em que 
o Plano Sócrates [linhas gerais do próximo OE apresen-
tadas na última semana] prevê cortes de salários na 
função pública. Por mais medidas extraordinárias que 
se tomem, como a integração do fundo de pensões da 
PT na Segurança Social – que pode resolver o problema 
do défice contabilístico –, o défice implícito vai continuar 
por cá. As pessoas sentem-se ludibriadas e não é com 
este Plano Sócrates que se sentirão confiantes.

P - Continua a condicionar a aprovação do próximo 
Orçamento à execução do plano que assinou em Maio?

R - O PSD tem dito que não existem condições para 
avaliar o OE de 2011 sem a noção do que se passa na 
execução orçamental deste ano. É lógico e racional, não 
são minudências políticas. É a necessidade técnica de 

conhecer o problema que temos hoje para discutirmos as 
medidas necessárias para o futuro. É indispensável que 
não haja aumento de impostos ou redução das deduções 
fiscais em saúde, educação e habitação. Reafirmamos o 
que dissemos com muita antecedência. Não digam que 
não avisámos.

P - O PSD reconheceu o esforço do Governo em 2011 
do lado da despesa com um corte de mais de 3 mil mi-
lhões de euros. Concorda com a estratégia?

R - Se estivéssemos no Governo muitas destas medi-
das não teriam a mesma expressão. É mais importante 
atacar a máquina do Estado do que os funcionários pú-
blicos mas respeitamos as opções que o Governo quer 
fazer no corte da despesa. O primeiro-ministro tem, neste 
caso, razão quando diz que o Governo não pode governar 
com o Orçamento da oposição. Quem pode escolher e 
optar por medidas de corte da despesa e definir a sua 
composição é o Governo. O PSD apresentará, no Parla-
mento, outras medidas que poderiam ser tomadas mas a 
decisão final é da exclusiva competência do Governo. Não 
vamos impor um Orçamento alternativo ao do Governo.

P - Cortaria os salários dos funcionários públicos?

R - Hoje não posso dizer que seria totalmente evitável 
porque desconheço a verdadeira dimensão do desvio 
orçamental. No entanto, garanto que não financiaria a 
redução do défice recorrendo, sobretudo, ao salário dos 
funcionários. 
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P - O Governo quer aumentar impostos em 2011, 
desde logo o IVA. O que dirá o PSD?

R - Insisto que ainda não conhecemos a proposta de 
OE mas uma intenção de Orçamento. Reconhecemos ao 
Governo uma grande liberdade na escolha do caminho de 
redução da despesa mas, desde que existem parlamen-
tos no mundo, a matéria fiscal não está à disposição do 
Governo mas dos representantes do povo. E o Parlamento 
já concedeu a este Governo um acréscimo de receita para 
2011 que não precisa ser aumentado.

P - Atingimos o limite da carga fiscal?

R - Um aumento de impostos conduziria a um pata-
mar de carga fiscal demasiado elevado. Os impostos só 
devem aumentar em circunstâncias especiais e só por 
incompetência o Governo pode pedir mais impostos por-
que não se tem mostrado diligente com o dinheiro dos 
outros. Quando o Orçamento for conhecido reiteraremos 
que o aumento de impostos não é o caminho correcto 
e, no Parlamento, seremos coerentes com esta posição.

P - O PSD não aprova um OE com mais impostos. É 
isso?

R - O PSD não viabilizará um Orçamento que estrangu-
le a nossa capacidade de crescer e que onere ainda mais 

os portugueses no pagamento de impostos. Tenho-o dito 
de forma clara. O Governo refugiou-se no último relatório 
da OCDE para dizer que o IVA deve subir para financiar 
o défice. Mas a OCDE não recomenda uma subida do 
IVA para financiar o défice mas para podermos diminuir 
as contribuições das empresas para a Segurança Social 
e, assim, melhorarmos a competitividade externa das 
nossas empresas. A proposta da OCDE pode ser inserida 
numa estratégia de médio-longo prazo para dar impulso 
ao crescimento da economia. Já a proposta do Governo 
induz à recessão económica e a mais desemprego.

P - Porque diz que o Governo deve rever as metas 
de crescimento para 2011?

R - Perante tudo o que acabo de dizer parece-me 
irrealista que o Governo mantenha a projecção de 
crescimento de 0,5% do PIB em 2011. Com este Plano 
Sócrates não se pode manter o quadro macroeconómico.

“É irónico ouvir Sócrates defender o Estado 
social”

Passos Coelho diz que são precisas reformas 
profundas no Estado social e que não é com 
o Orçamento de 2011 que serão alcançadas.

P - Sócrates diz que investimento público como o TGV 
cria emprego e faz crescer a economia. Concorda com a 
manutenção das grandes obras?

R - Manter essa obstinação não é aceitável e é um 
erro que o país pagará muito caro. Precisamos de in-
vestimentos públicos mas sobretudo de privados. Não 
destes grandes investimentos. O Governo faz exacta-
mente o contrário: deixou cair o pequeno investimento 
que é fundamental para a criação de emprego e para 
a sobrevivência de muitas empresas. E fá-lo sempre 
com os mesmos argumentos - quanto mais o mundo à 
sua volta cai na desgraça mais o primeiro-ministro vem 
insistir nestas soluções milagrosas. É muito difícil que os 
que lançaram o país na desgraça possam aparecer com 
as mesmas medidas e com a aura de salvadores. 

P - O Governo deve congelar todas as parceiras 
público-privadas?

R - Já dissemos publicamente que é indispensável 
suspender, reavaliar e renegociar as parcerias público-
privadas.

P - É sensível à preocupação, nomeadamente do 
Presidente, de que uma crise orçamental resultaria numa 
crise política – desde logo a queda do Governo - sem 
resolução até ao próximo Verão?

R - O Governo seria completamente irresponsável 
se lançasse o País numa confusão dessas. O primeiro-
ministro tem necessidade de recolher apoio para que 
a sua proposta de Orçamento seja viabilizada e o PSD 
sempre mostrou total abertura. O primeiro-ministro não 
pode exigir à oposição uma viabilização incondicional: 
“Ou é este Orçamento ou não é nenhum”. Um primeiro-
ministro que se coloca na posição do tudo ou nada não 
está consciente do actual quadro político - um Governo 
sem maioria absoluta - e da necessidade de, em maté-
ria fiscal, ter em conta a vontade do Parlamento. Se o 
primeiro-ministro quiser colocar a questão no “tudo ou 
nada”, teremos de dizer que se trata de uma chantagem 
inaceitável, que não é séria.

P - Existem várias figuras do PSD que temem que o 
partido seja responsabilizado em caso de demissão do 
Governo.

R - Não são precisas grandes explicações para se 
perceber o óbvio. Há seis anos que o PS governa e tem 
mostrado uma total ausência de responsabilidade na 
gestão do país.

Em Maio mostramos ao país, em circunstâncias par-
ticularmente difíceis, que daríamos todas as condições 
para o Governo reduzir o défice. O Governo falhou. Se 
não tivesse falhado, hoje não estaríamos como estamos; 
e não há submarino que explique esta situação. Se os 
mercados penalizam Portugal é porque acreditam que 
não estamos a fazer o necessário. A responsabilidade é 
do PS, não do PSD.

P - O Governo diz que apresenta o PEC III para salvar 
o Estado Social. É este o caminho?

R - Portugal ainda não fez as reformas estruturais 
de que precisa e o Plano Sócrates adia a resolução 
do problema. Estas medidas não serão as últimas na 
contenção da despesa. Precisamos de mais medidas 
porque a pressão da despesa pública continua demasiado 
elevada. É até irónico que o Governo que mais colocou 
em causa o Estado social queira agora invocar a defesa 
do Estado Social.

P - O “Plano Sócrates”, como lhe chama não resolve 
os nossos problemas estruturais?

R - O monstro continua cá. Só temos até 2013-2014 
para fazer esse ajustamento porque, a partir daí, todos os 
países da EU terão os reajustamentos necessários feitos 
e ficaremos ainda mais isolados. Temos de saber usar o 
escasso tempo de que dispomos. -  francisco.teixeira@
economico.pt
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PSD

Povo Livre

O PSD reagiu no dia 29 passado, às novas medidas 
de aumento de impostos e corte na despesa, acusando 
o primeiro-ministro, José Sócrates, de mais não ter feito 
que apresentar aos portugueses “a factura da incompe-
tência do Governo”.

“O primeiro-ministro veio hoje apresentar aos 
portugueses a factura da incompetência do Governo”, 
declarou aos jornalistas o economista e conselheiro 
nacional social-democrata, António Nogueira Leite, na 
sede nacional do PSD, em Lisboa. 

António Nogueira Leite foi quem negociou com o 
ministro das Finanças, em nome do PSD, as medidas 
adicionais para redução do défice este ano e no próxi-
mo, acordadas em Maio passado, entre o Governo e os 
sociais-democratas.

Segundo Nogueira Leite, na altura, o Governo apre-
sentou “medidas igualmente dolorosas para os portugue-
ses” e com o mesmo argumento de hoje, “em nome da 
reacção que era necessário ter face à desconfiança que 
os mercados mostravam em relação à capacidade que 
Portugal tinha de cumprir as suas obrigações”.

Desde então, “e apesar das múltiplas insistências do 
PSD”, o Governo não apresentou contas das medidas 
adoptadas em Maio, mostrando falta de “transparência e 
respeito pelos portugueses”, acrescentou Nogueira Leite.

“Não é comportamento razoável vir, cada quatro me-
ses, trazer novas medidas com a gravidade e dimensão 
das que foram hoje apresentadas, invocando o álibi dos 
mercados”, criticou. 

Nogueira Leite apontou que outros governos, como 
o de Espanha, “já se encontram hoje numa situação de 
não necessitarem de medidas adicionais”.

O economista apelou ao Governo para que recon-
sidere o novo aumento de impostos hoje anunciado e 
manifestou-se “disponível para apreciar” o Orçamento 
do Estado para 2011, quando este for apresentado no 
Parlamento.

«Apelamos ao Governo para que reconsidere este 

António Nogueira Leite

“O Governo apresentou a Portugal a factura 
da sua incompetência”

novo e gravoso aumento de impostos», declarou o con-
selheiro nacional social-democrata. 

Nogueira Leite afirmou: “Registamos as novas e mui-
to duras medidas de contenção da despesa. O PSD nunca 
rejeitou que apoiaria um Orçamento que desse primazia 
ao ajustamento pelo lado da despesa. E mantém, como 
sempre manteve, essa sua posição”.

“Famílias e empresas estão a pagar a 
inoperância do Governo na gestão da coisa 
pública”

“Reiteramos também que consideramos um mau 
princípio recorrer a sucessivos aumentos de impostos”, 
pondo famílias e empresas a “pagar a inoperância do 
Governo na gestão da coisa pública”, acrescentou.

O social-democrata, afirmou que “o PSD está dispo-
nível para apreciar as matérias que constaram da factura 
hoje apresentada aos portugueses, em sede própria, no 
Parlamento” e só o fará quando se tratar do Orçamen-
to, e não - como agora - de um simples enunciado de 
medidas”, disse.

Nogueira Leite, em nome do PSD, exigiu que o Go-
verno explique aos portugueses quanto lhes vai custar 
a transferência para o Estado do Fundo de Pensões da 
Portugal Telecom (PT) e defendeu o congelamento das 
parcerias público-privadas.

Lembrou que “o Governo veio anunciar, alegando 
que foi a pedido da PT, uma medida que vai gerar um 
montante muito significativo de receitas extraordinárias 
este ano: mais dois mil milhões euros”.

Segundo Nogueira Leite, no entanto, o Governo não 
explicou aos portugueses “qual a verdadeira contra-
partida dessa medida”, que implica “um conjunto de 
enormes responsabilidades associadas aos encargos com 
as pensões, desde as mais modestas, até às centenas de 
pensões milionárias, que estavam contidas nesse fundo 
de pensões e que passam agora a ser suportadas por 
todos os portugueses”.

“O Governo tem de a obrigação, porque se trata das 
responsabilidades de todos nós, agora e no futuro, de vir 

explicar exactamente quais é que são as responsabilida-
des que está a transferir para todos nós”, acrescentou.

Por outro lado, Nogueira Leite considerou que “o 
Governo vem agora a destempo, mas ainda bem que 
vem, congelar os investimentos públicos”.

Em seguida, sempre em nome do PSD, defendeu que, 
além disso, “o Governo também tem a obrigação de vir 
congelar todas as parcerias público-privadas que neste 
momento estão em curso e que vão gerar responsabili-
dades acrescidas sobre os portugueses em muito maior 
monta do que o montante de investimento que neste 
momento diz vir congelar”:

Nogueira Leite disse estar “a falar de TGV’s, de con-
cessões como o Pinhal Interior ou a sempre renovada 
concessão do centro, de um conjunto de outras obras 
que vão onerar significativamente as gerações futuras 
e que o Governo ainda não veio e deveria suspender”.

Nogueira Leite apelou também ao Governo para que 
reconsidere o novo aumento de impostos anunciado e 
manifestou-se “disponível para apreciar” o Orçamento 
do Estado para 2011 quando este for apresentado no 
Parlamento.

Apelamos ao Governo para que reconsidere este novo 
e gravoso aumento de impostos”.

Nogueira Leite afirmou: “Registamos as novas e mui-
to duras medidas de contenção da despesa. O PSD nunca 
rejeitou que apoiaria um Orçamento que desse primazia 
ao ajustamento pelo lado da despesa. E mantém, como 
sempre manteve, essa sua posição”.

“Reiteramos também que consideramos um mau 
princípio recorrer a sucessivos aumentos de impostos”, 
pondo famílias e empresas a “pagar a inoperância do 
Governo na gestão da coisa pública”, acrescentou.

O social-democrata, que não respondeu a perguntas 
dos jornalistas, rematou que “o PSD está disponível 
para apreciar as matérias que constaram da factura 
hoje apresentada aos portugueses, em sede própria, no 
Parlamento”.

“Só o fará quando se tratar do Orçamento e não de 
um enunciado de medidas”, disse. 

- Fontes: Povo Livre, Lusa, DN, Diário Económico
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Caso o aumento do IVA se verifique, o conselheiro nacional do PSD António No-
gueira Leite avançou com a possibilidade de “baixar temporariamente a taxa social 
única” para “aumentar a competitividade”, proposta prevista no relatório da OCDE.

Segundo António Nogueira Leite – que falava numa conferência, na Maia, no fim 
de semana, sobre o tema “Que perspectivas para a economia portuguesa?” - este é 
um modelo que já foi testado noutros países.

“Se temos que aumentar o IVA – não estou a dizer que o PSD apoia o aumento 
do IVA –, se alguém o decide fazer, então que o faça para aumentar competitividade, 
baixando a taxa social única temporariamente, de forma a que os custos do trabalho 
para as empresas sejam mais baixos”, afirmou o conselheiro nacional do PSD.

Defensor da “alteração do modelo económico”, considerou que Portugal precisa 
de “reformas estruturais” urgentes, alertando para a falta de margem de manobra 
orçamental.

“Os desafios essenciais que venho aqui tratar têm a ver com a alteração do mo-
delo económico que nós precisamos de fazer e têm a ver essencialmente com algo 
que diz muito a esta região que é a necessidade de dar uma grande ênfase ao sector 
exportador”, explicou à Lusa António Nogueira Leite, à entrada para a conferência.

Segundo o economista, “o país não poderá continuar mais este modelo de betão 
e de grandes obras públicas”, sendo “essencial” que haja mais atenção às empresas 
que geram receitas.

“O problema do endividamento externo explica-se numa frase muito simples: há 15 
anos que Portugal, todos os anos, vive acima das suas posses”, alertou, acrescentando 
que a “economia portuguesa todos os anos, desde 1994, consome acima daquilo que 
produz e vai aos credores externos buscar o diferencial que necessita para manter o 
standard de vida que tem”.

Nogueira Leite avançou ainda que há duas grandes empresas portuguesas – das 
quais não quis revelar o nome – que “têm preparadas duas importantes emissões 
obrigacionistas nos mercados internacionais e não os conseguem colocar porque 
ninguém está muito disponível para apostar” em Portugal.

Apelidando Portugal de “país de proprietários” e onde se deve muito e poupa 
pouco, o economista relembrou que esta recessão - que ainda não acabou - foi aquela 
que afectou mais violentamente o mercado de trabalho. “36 por cento do PIB estão 
reservados e fixados, à cabeça, para salários dos funcionários públicos, pensões e 
subsídios às famílias”, referiu.

A simples explicação do endividamento externo

“Há 15 anos que Portugal, todos os anos, 
vive acima das suas posses”

“Discussão do novo Orçamento, só quando o PM fizer o trabalho de 
casa e prestar contas sobre a “grande incógnita” - o que fez nos 
últimos 4 meses!”

O conselheiro nacional do PSD, garantiu em declarações à Imprensa, à entrada 
para a conferência na Maia, sobre “O futuro da economia portuguesa”, que só haverá 
discussão sobre o Orçamento do Estado para 2011 quando o primeiro ministro fizer 
“o trabalho de casa” e “prestar contas” sobre o “esforço adicional” dos últimos quatro 
meses.

Nogueira Leite afirmou que “mais catastrófico do que não ter um orçamento é ter 
um mau orçamento, é continuar com a política que empobreceu” Portugal.

“Isso [o Orçamento do Estado para 2011] é uma discussão que devemos ter, mas 
antes disso o senhor primeiro-ministro tem que fazer os seus trabalhos de casa e prestar 
contas aos portugueses do que é que fez com o esforço adicional que lhe confiámos 
e, enquanto isso não acontecer, o senhor primeiro-ministro e o ministro das finanças, 
não vão ter outra conversa”, avisou o conselheiro nacional do PSD.

Garantindo que não vai “desistir de perceber o que é que se passou nestes últimos 
quatro meses”, Nogueira Leite disse que não basta a José Sócrates “vir à televisão, 
com um ar cândido, explicar que há quatro meses estava convencido que as medidas 
chegavam” e agora dizer que estas não chegam.

“Nós já sabemos que o submarino é uma pequeníssima parte do diferencial entre 
aquilo que era a realidade de há quatro meses e aquilo que é a realidade agora”, 
realçou, acrescentando que “não faz sentido, do ponto de vista técnico e do ponto de 
vista político, discutir um orçamento” com base numa realidade desconhecida.

Para o conselheiro nacional social-democrata, que antes disso o ministro das Fi-
nanças e o primeiro-ministro têm a obrigação, perante os portugueses, de explicar “o 
que é que se passou”, para depois ser possível discutir o que vai acontecer em 2011.

“Primeiro o senhor ministro tem que explicar ao PSD e aos portugueses o que é 
que ele fez com os impostos adicionais que nós lhe pagámos, com o esforço enorme 
que Portugal tem feito e que foi desbaratado em tão pouco tempo”, enfatizou.

O economista defende, assim, que “antes desse dever não há mais conversa” 
com o Governo.

“O PSD mantém-se intransigente em relação a saber; quanto aos impostos temos 
a noção de que estes afectarão muito negativamente a economia portuguesa”, su-
blinhou o dirigente social-democrata. 

- Fonte: Lusa, fotos Sara Cardoso (PSD/Porto)



7

PSD

www.cortardespesas.com

Novo site do PSD recolhe sugestões dos cidadãos
Para redução de despesas dos Serviços Públicos

O novo Programa do PSD vai afirmar 
deveres dos cidadãos, a par com direitos, 
numa linha ideológica “completamente 
diferente” da do PS, disse à agência Lusa 
José Pedro Aguiar-Branco, que preside à 
comissão de revisão do Programa do PSD, 
que organizou no passado dia 30, à noite, 
mais uma conferência para debater os va-
lores e princípios dos sociais democratas.

O presidente do PSD, Pedro Passos 
Coelho, participou nesta conferência do 
“GENEPSD”, nome dado à comissão que 
está a redigir o novo Programa do partido 
e que deverá concluir os seus trabalhos 
até Abril do próximo ano.

O novo Programa do PSD terá, depois, 
de ser aprovado em Congresso Extraor-
dinário.

“O Programa do Partido não irá tão 
longe em medidas concretas, em propos-
tas, mas seguramente terá de ser a fonte 
do que virá a ser um programa eleitoral e 
um programa de Governo. Por isso é que 
eu acho que este é um desafio importan-
tíssimo”, declarou Aguiar-Branco.

O deputado social-democrata adian-
tou que “a situação aponta para um 
reforço da marca ideológica” no Programa 
do PSD.

“Em alturas de crise, como é esta em 

O PSD lançou na segunda-feira uma 
página na Internet destinada a recolher 
sugestões dos cidadãos para reduzir as 
despesas de funcionamento dos serviços 
públicos, das quais algumas podem ser 
propostas na discussão sobre o próximo 
Orçamento do Estado. 

O site – www.cortardespesas.com – é 
uma iniciativa do gabinete de estudos do 
PSD e pretende promover “um ‘brains-
torming’ colectivo sobre a redução da 
despesa” do Estado, explicou à Lusa o 
presidente desta estrutura social demo-
crata, José Manuel Canavarro.

“Queremos ouvir as pessoas, o fun-
cionário do Estado, o colaborador duma 
empresa pública, o funcionário duma 
autarquia, o empresário que se relaciona 
com o Estado, o cidadão comum que 
procura serviços públicos, do estudante ao 
pensionista. Acreditamos que as pessoas 
podem dar ideias e definir ações impor-

tantes para que se possa fazer melhor 
com redução da despesa, sem prejudicar 
a qualidade do serviço prestado”, afirmou.

Segundo o responsável, as suges-
tões podem ser “com mais ou menos 
detalhe”, por exemplo referindo-se a 
um caso particular como um jardim de 
infância ou determinado serviço público, 
mas com “capacidade de escala e de 
generalização”. 

“O funcionamento optimizado de um 
Estado com dificuldades financeiras toca a 
todos”, sustentou José Manuel Canavarro.

O gabinete de estudos do PSD com-
promete-se a analisar as propostas – em 
relação às quais garante “total confi-
dencialidade e anonimato” – e elaborar 
uma síntese, que enviará depois ao Par-
lamento, para que seja promovida a sua 
discussão pública.

No entanto, na próxima discussão 
orçamental o PSD poderá já ser aproveitar 

aqueles contributos “que forem consi-
derados os mais válidos e exequíveis”, 
adiantou.

O objectivo é, acrescentou José Ma-
nuel Canavarro, “ajudar o país a ter um 
Orçamento do Estado melhor e que incida 
sobre a componente da despesa pública”.

“O corte na despesa vai colocar-se 

este ano de forma muito acentuada, 
mas é algo que vai continuar a motivar 
os portugueses”, sustentou, garantindo 
que a recolha de propostas vai continuar 
após a discussão do próximo orçamento, 
até porque “pelo menos até 2013 vai ser 
precisa uma enorme atenção no modo 
como a despesa pública se faz”.

A página na Internet pretende ainda 
funcionar como “um instrumento de 
monitorização”.

“Continuaremos a comunicar com os 
portugueses para saber como decorre, 
em concreto em cada serviço, em cada 
empresa pública, a execução orçamen-
tal, avaliada pelos próprios cidadãos em 
termos de mudança de comportamentos, 
atitudes e procedimentos. Saber se nos 
serviços do Estado está a haver capaci-
dade para fazer com qualidade gastando 
menos será um dos objectivos de ‘follow 
up’ desta iniciativa”, disse ainda.

O Governo tem até dia 15 para en-
tregar a sua proposta de Orçamento do 
Estado para 2011. 

- Fonte: Gab. Imp.PSD e Lusa

O novo Programa do PSD aponta para 
um reforço da marca ideológica e estabelece 
a paridade entre direitos e deveres

que vivemos, e de crises de identidade, 
é bom que os partidos políticos mostrem 
as suas diferenças”, considerou o antigo 
ministro da Justiça.

Questionado se serão visíveis as dife-
renças entre o PSD e o PS, Aguiar-Branco 
respondeu: “Não é por antítese ao PS que 
formatamos o nosso programa, mau era. 
É por aquilo em que nós acreditamos”. 

Contudo, acrescentou: “Aquilo em que 
nós acreditamos, disso não tenho a mí-
nima dúvida, é completamente diferente 
do que o PS tem feito e do que é a linha 
matricial ideológica do PS”.

O Programa do PSD não é revisto des-
de 1992 e Aguiar Branco referiu que “nos 
últimos vinte anos houve muita coisa que 
mudou no mundo”.

De acordo com Aguiar-Branco, mere-
cem actualização, entre outros, os con-
ceitos de soberania e de cidadania, assim 
como o papel do Estado, e o Programa 
do PSD deverá estabelecer “os deveres 
humanos que estão associados ou que 
têm de acompanhar a par e passo a lógica 
dos direitos”.

Segundo o anterior líder parlamentar 
do PSD, “hoje fala-se muito e só de Di-
reitos da pessoa humana, e é importante 
que assim aconteça, mas esquecem-se os 

Deveres, e um partido social-democrata 
tem a obrigação de encontrar equilíbrio 
entre a afirmação dos direitos e a necessi-
dade de também se cumprirem deveres”.

Por outro lado, “há coisas que são 
imutáveis” e “há uma linha de coerência 
do PSD, em todo o Programa, desde 1974, 
que é a afirmação da liberdade e da livre 
iniciativa individuais.

Desde a sua fundação, o PSD nunca 

pretendeu “apresentar aos portugueses 
um modelo fechado de sociedade” e sem-
pre defendeu a “liberdade individual”, 
mesmo quando “o PS e os outros partidos 
apresentavam um conceito que queriam 
impor às pessoas”, alegou Aguiar-Branco, 
concluindo que “esses são traços genéti-
cos, que se vão manter, seguramente”.

- Fonte: Lusa
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Parlamento

Numa intervenção durante o debate quinzenal 
no Parlamento, o líder parlamentar do PSD acusou o 
primeiro-ministro, José Sócrates, de se comportar como 
“alguém politicamente inimputável” e de fugir às expli-
cações que deve ao país para as medidas de austeridade 
que tomou. Miguel Macedo insistiu na necessidade de o 
primeiro-ministro explicar o que “o que é que correu mal” 
para anunciar novas medidas de austeridade, algumas 
ainda para este ano.

Miguel Macedo questionou por diversas vezes 
José Sócrates para saber o que falhou na execução do 
orçamento e salientou que esperava ouvir as razões 
que determinam “o plano de austeridade Sócrates”. 
E referiu que o Governo, “até à semana anterior, dizia 
que estava tudo bem, tudo em linha com o que estava 
orçamentado”. 

“O que é que correu mal? Quantifique. O que é que fa-
lhou do lado da receita e o que é que falhou, em concreto, 
e em quanto, do lado da despesa?”, perguntou Macedo.

Debate quinzenal

“Credibilidade e confiança é cumprir 
o que se promete aos eleitores”

Miguel Macedo fez questão de apontar que uma das 
medidas agora adoptadas consiste em “receitas extraor-
dinárias com o fundo de pensões da Portugal Telecom”. 
“A coragem de que o país precisava era de um primeiro-
ministro responsável que não tivesse apresentado um 
orçamento eleitoralista e não tivesse agora a entregar 
a factura aos portugueses”, acrescentou. 

O líder parlamentar do PSD lembrou ainda que em 
2005 José Sócrates apresentou-se a eleições dizendo 
que não aumentaria impostos e fê-lo por 10 vezes e no 
ano passado afirmou novamente que não aumentaria 
impostos e prepara-se para o fazer pela segunda vez 
em quatro meses.

Relativamente à posição social-democrata sobre o 
Orçamento de Estado, Miguel Macedo referiu que os 
deputados do PSD, quando conhecerem o documento, 
dirão o que entendem, o que será norteado pelo princípio 
da responsabilidade e pelo interesse nacional.

Por sua vez, o vice-presidente do grupo parlamentar, 

Miguel Frasquilho, considerou que as medidas de aus-
teridade são “tardias” devido à “política orçamental 
errada” do Governo.

“A verdade é que em Maio, os salários desceram 
mesmo, não porque via de corte directo mas porque o 
IRS aumentou e agora estamos a assistir a uma descida 
de salários na Função Pública”, referiu. 

Para Frasquilho, nos anos anteriores, quando a con-
juntura era mais favorável, o Governo nunca controlou 
a despesa como devia e o PSD, e, por isso, “o eng. José 
Sócrates e o Professor Teixeira dos Santos são, natural-
mente, os grandes responsáveis por esta situação a que 
se chegou” em Portugal.

Grave é também termos “agora estas medidas para 
as quais não se percebe a lógica e são tardias”, concluiu 
o deputado.

Finalmente, Miguel Frasquilho atribuiu responsabi-
lidades ao Governo de ter dado números errados em 
Maio ou de estar agora a dar números errados sobre 
o crescimento e as receitas fiscais, já que o Governo 
continua a estimar um crescimento de 0,5 por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 2011.

PSD acusa Governo de desnorte total 
no preço dos medicamentos

O PSD acusa o Ministério da Saúde de “desnorte total” em relação ao novo pacote do medica-
mento, depois de ter sido publicado na semana passada o diploma que reduz as comparticipações 
do Estado na compra de remédios.

“A leitura que fazemos de todo este processo é que o desnorte é total e que no Ministério da 
Saúde ninguém se entende. Há quatro dias a ministra declarou publicamente que as alterações no 
pacote do medicamento iam ocorrer a 15 de Outubro e hoje [1 de Outubro] saiu um decreto-lei 
sobre as novas comparticipações”, declarou a deputada Clara Carneiro.

O PSD reagia desta forma ao diploma recém-publicado em “Diário da República” e que vai re-
duzir o apoio do Estado na compra de fármacos e vai levar os utentes a pagarem mais na farmácia.

“O que acaba de ser publicado foi só referente às comparticipações, foi aquilo que vai retirar 
aos cidadãos os benefícios que tinham. Porque a promessa da baixa de preço dos seis por cento 
não saiu”, sublinhou Clara Carneiro.

O diploma que vigora a desde sábado passado estabelece que o regime especial de 100 por 
cento de comparticipação é reduzido para 95 por cento, enquanto se reduz de 95 para 90 por cento 
a comparticipação do escalão A do regime geral.
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O PSD organizou, na semana passada, na Assembleia da República, um seminá-
rio para discutir a “Economia Social e o Terceiro Sector”. Na abertura dos trabalhos, 
o vice-presidente do PSD, Marco António Costa, começou por saudar as dezenas de 
pessoas e instituições que compareceram para discutir esta temática. Marco António 
Costa manifestou que o PSD está preocupado com o momento social que estamos a 
viver e o ambiente crispado que se sente entre estas instituições e o poder instituído, 
um ambiente contrário àquele que o PSD defende e que deveria de ser “de diálogo 
e reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido por estas instituições”.

Marco António Costa explicou que após a indicação do Parlamento Europeu para 
que os governos legislassem sobre o Terceiro Sector e verificando-se a falta de ini-
ciativa do Governo, o PSD tomou a iniciativa de levar por diante a elaboração da Lei 
de Bases do Terceiro Sector. Neste sentido, explicou o vice-presidente, o PSD decidiu 
realizar este seminário para de seguida enviar a todos os interessados os resultados 
obtidos, a fim de melhorar a proposta para que esta seja entregue, na Assembleia da 
República, no início de Outubro. 

A concluir a intervenção, o vice-presidente salientou que o objectivo desta iniciativa 
não é o de elaborar uma lei à medida de quem a faz, “mas sim à medida daqueles 
a quem ela se destina”. 

No primeiro painel, moderado por Vasco Pinto Leite, intervieram Alberto Rama-
lheira (presidente da União das Mutualidades), Francisco Silva (secretário-geral da 
CONFAGRI) e Conceição Zagalo (presidente da GRACE - Responsabilidade Social das 
Empresas). Os convidados explicaram como funciona as instituições que representam 
e a sua necessidade de apoios. 

PSD organizou seminário sobre Economia 
Social e Terceiro Sector

Adão Silva sublinhou quarta-feira que “o PSD não baixa os braços” na área social. Numa declaração política, na 
Assembleia da República, o deputado afirmou que o “PSD não vira as costas aos clamores dos mais carenciados 
e não amesquinha as capacidades dos portugueses para se organizarem e para agirem”. “Pelo contrário, o PSD 
pretende convocar, motivar e animar uma vasta rede de instituições sociais, nascidas e enquadradas pela sociedade 
civil, para que dêem uma ajuda neste propósito de resgatar Portugal desta crise em que se afunda”.

Adão Silva salientou que Portugal detém um património singular: uma vasta rede de instituições da economia 
social, onde se destacam as multicentenárias Misericórdias, mas também as Mutualidades, as Instituições particu-
lares de Solidariedade Social e as Cooperativas. “Estas instituições, criadas pelas populações e para servi-las têm 
de ser incentivadas para prosseguirem o seu meritório trabalho de intervenção social, de forma desassombrada e 
sem estarem submetidas à omnipresença do Estado, que quase sempre redunda num exercício de manipulação”.

Criticando a forma como o Governo tem actuado, o deputado salientou que “há demasiado Estado na gestão 
de instituições que se querem livres na sua administração, porque livre e espontânea foi a sua criação”.

Adão Silva anunciou ainda que o PSD vai apresentar, em breve, uma Lei de Bases da Economia Social e do 
Terceiro Sector. “Não se trata de mais uma lei para infernizar e esquadrinhar o quotidiano destas instituições, como 
tem feito este Governo. Trata-se de uma lei que pretende sublinhar e dar o justo relevo a instituições que vêm 
desenvolvendo uma acção meritória na promoção dos valores da solidariedade, da justiça e da equidade sociais”.

PSD vai apresentar Lei de Bases da Economia 
Social

O segundo painel, moderado por Maria José Nogueira Pinto, contou com as inter-
venções de Luísa Valle (Fundação Calouste Gulbenkian), Manuel Lemos (presidente 
da União das Misericórdias) e Eleutério Alves (membro da Direcção da CNIS). Os con-
vidados expuseram os objectivos das instituições que representam e reafirmaram a 
necessidade de se olhar e apoiar este sector. 

Após um debate participado, com dezenas pessoas que compunham a assistência, 
interveio o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Miguel Macedo, que garantiu 
que esta colaboração não vai cessar até ao momento em que o PSD apresentar a Lei 
de Bases. Miguel Macedo sublinhou ainda que este projecto deve traduzir as neces-
sidades dos que fazem um trabalho estimável neste sector e deve adequar-nos aos 
novos desafios.

A encerrar os trabalhos, o presidente do PSD elogiou a extrema importância do 
trabalho desenvolvido por estas instituições e afirmou que o Estado entende que 
tem um poder sobre todos e determina o tipo de respostas que têm de ser dadas. 
No entanto, frisou Passos Coelho, o Estado nem sempre sabe quais são as melhores 
respostas e por isso deveria associar-se a essas instituições que estão no terreno e que 
sabem quais são as melhores respostas. O presidente do PSD afirmou ter a esperança 
que a proposta do PSD possa vir a colmatar os problemas existentes.
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Local

Povo Livre

A fixação das taxas máximas da Derrama e do Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) por parte da Câmara 
Municipal de Braga merece duras críticas da Comissão 
Política de Secção do PSD/Braga. 

A partir de Janeiro de 2011, a Derrama vai ser taxada 
em 1,5 por cento e o IMI entre 0,7 e 0,4 por cento. A 
medida foi aprovada em Assembleia Municipal no dia 24 
de Setembro, com os votos contra da coligação “Juntos 
Por Braga”.

A Comissão Política do PSD reprova de forma vee-
mente a forma de actuação da maioria socialista, porque 
a lógica da Câmara Municipal é só uma: arrecadar o 
máximo de receita através dos impostos municipais. A 
imposição das taxas máximas de Derrama e IMI prejudica 
directamente os cidadãos e as instituições do concelho.

Para o PSD/Braga, a única justificação para explicar a 
política fiscal seguida pela maioria socialista é a situação 
financeira verdadeiramente calamitosa dos cofres da 
autarquia, realidade essa que o eng.º Mesquita Machado 
tem obrigação de assumir de forma clara perante todos 
os bracarenses.

No caso da Derrama, a Comissão Política acredita que 
a fixação da carga fiscal máxima, sem qualquer tipo de 
gradação, afasta os empresários do concelho de Braga, 
uma vez que penaliza, por igual, todos as empresas 
que apresentam lucros. A Derrama nestes montantes 
representa um estímulo à deslocalização das empresas.

Notícias de Braga

PSD acusa executivo municipal 
de insensibilidade social

A Comissão Política do PSD de Arouca propõe que a autarquia aprove a redução do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 25 por cento para edifícios que disponham 
da certificação energética do tipo A, e de redução em 50 por cento em imóveis com 
certificação energética do tipo A+ ou no âmbito do programa LiderA.

Numa recente visita ao Hotel São Pedro, na vila de Arouca, um edifício portador 
da certificação “Rótulo Ecológico da União Europeia”, que reconhece soluções de efi-
ciência ambiental, o PSD de Arouca foi perceber e avaliar como funcionam algumas 
várias valências ambientais como a reutilização de águas residuais ou utilização de 
painéis solares, entre outras. 

Notícias de Arouca

PSD recomenda redução de IMI para 
construção sustentável

No fim da visita, a comissão política revelou a sua proposta de redução de IMI para 
imóveis que disponham de certificação energética. Esta redução pretende incentivar 
a uma construção mais sustentável e eficiente de modo a obter uma utilização mais 
eficiente da energia, da água, da redução de resíduos de poluição e degradação 
ambiental.

Para André Almeida, presidente da Comissão Política do PSD, “além dos ganhos 
ambientais e em eficiência energética, o investimento inicial é largamente compen-
sado, quer na redução de custos de manutenção e de reabilitação, quer no aumento 
do ciclo de vida dos edifícios o que resulta também numa valorização dos imóveis, 
numa maior qualidade de vida e consequente atractividade do território”.
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Regionais

Povo Livre

O grupo municipal do PSD na Câmara de Angra do He-
roísmo acusa a gestão socialista de “não trabalhar, nem 
deixar trabalhar”, aludindo a que “sistematicamente, os 
deputados municipais do PS não apresentam qualquer 
proposta, apenas chumbam as propostas do PSD, e agora 
voltaram ao conhecido “prometer para não cumprir”, no-
meadamente no que toca às suas promessas eleitorais”, 
disse o líder da bancada regional, Luís Rendeiro.

“Apresentamos esta semana cinco propostas que 
não tinham qualquer cariz político ou ideológico. Eram 
propostas práticas, propostas de obra e que inclusiva-
mente entroncavam os projectos eleitorais de ambos 
os partidos, visando exactamente o consenso. Mas, 
infelizmente, o PS regressou ao estilo habitual e o que 
era promessa é agora inviável e despesista”, afirmou.

O PSD viu aprovadas duas das propostas, em concreto, 
“a recomendação junto do serviço de finanças de Angra 
do Heroísmo para a implementação de um horário con-
tínuo, e a participação municipal em parcerias públicas 
que visem a preservação e a valorização do património 
militar edificado do concelho”.

Sobre a pousada da juventude foi recusada a nego-
ciação de um dos muitos edifícios em ruínas no centro 
histórico, pois o PS defende que se deve continuar a 
apostar na actual pousada. “O PS entende que se deve 
desperdiçar esta oportunidade, que não se deve investir 
na juventude. Tudo isto nos entristece, porque estamos 
aqui para trabalhar, mas o PS não trabalha nem nos deixa 
trabalhar”, concluiu.

O PS não trabalha nem deixa trabalhar 
em Angra

Os vereadores do PSD na Câmara Munici-
pal de Angra do Heroísmo pedem a realização 
de uma reunião extraordinária da autarquia, 
para que se esclareça “um conjunto de incon-
gruências sobre a nova empresa municipal 
destinada à gestão dos resíduos sólidos”.

Segundo António Ventura, “aquilo que 
a assembleia municipal da Praia da Vitória 
aprovou é diferente do que foi aprovado 
em Angra do Heroísmo e, assim sendo, a 
constituição da empresa a criar não pode ter 
duas versões”.

Questionado sobre a calendarização do 
processo e o facto de poder estar em causa 
o acesso a fundos comunitários, António 
Ventura afirma que “isso até pode levar à 
extinção prematura da empresa, mas a res-

ponsabilidade não é nossa, mas sim do PS que foi quem conduziu todo este processo, 
quer em Angra, quer na Praia”.

Na semana passada, a assembleia municipal de Angra do Heroísmo aprovou a 
criação de uma empresa intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos na Terceira.

PSD quer reunião 
extraordinária “para 
esclarecer incongru-
ências” de empresa 
municipal em Angra 

Sector das pescas 
deveria integrar 
a nova pasta dos 
Assuntos do Mar 

O PSD/Açores pre-
tende saber as razões 
que levaram o governo 
regional a não integrar 
as pescas na nova Direc-
ção Regional dos Assun-
tos do Mar, não dotando 
aquele importante sec-
tor da economia aço-
riana dos respectivos 
serviços executivos, uma 
questão que “contraria a 
promessa governamen-
tal de interacção entre 
as diversas entidades 
que actuam no nosso 
mar”, manifestou o de-
putado António Pedro Costa.

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa, o deputado social-
democrata questiona “a razão para a nova direcção regional não incluir as 
pescas, que continuam a ficar sob a alçada do subsecretário regional do sector, 
com competências delegadas pelo secretário regional do Ambiente e do Mar. 
De acordo com António Pedro Costa, “o novo órgão deveria integrar as pescas, 
pois só dessa maneira se poderia dar corpo às competências que a região pas-
sou a deter em matéria de gestão do espaço marítimo, colocando no mesmo 
departamento matérias que se encontravam dispersas pelos diversos serviços 
da secretaria do Ambiente e do Mar”.



12

PSD Europa

O Eurodeputado português e Vice-Presidente do PPE Mário David é um dos organizadores da Conferência Anual 
do YES (Yalta European Strategy), onde enquanto membro da Direcção desta organização, participará, este ano na 
discussão do futuro da Ucrânia na Europa e no Mundo.

Esta Conferência de alto nível, que se realiza pelo sétimo ano consecutivo no histórico Palácio de Livadia em 
Ialta, tem entre os oradores convidados Bill Clinton (ex-Presidente dos EUA), Kofi Annan (ex-Secretário Geral da 
ONU), Javier Solana (ex-Alto representante para a Politica Externa UE), Viktor Yanukovych (Presidente da República 
da Ucrânia), Bronislaw Komorowsky (Presidente da República da Polónia), Alexey Kudrin (Vice Primeiro Ministro e 
Ministro das Finanças da Rússia), Mykola Azarov (Primeiro-Ministro da Ucrânia), Stefan Fule (Comissário Europeu 
para o Alargamento e para a Política de Vizinhança), Dominique Strauss-Kahn (Director Executivo do FMI), Carl Bild 
(MNE Suécia), Alexander Kwasniewski (ex-Presidente da República da Polónia) e Joschka Fischer (ex-MNE alemão).

Mário David espera que das conclusões deste encontro conste “uma inequívoca afirmação da vocação europeia 
da Ucrânia” e aguarda com expectativa a comunicação do Presidente da República da Ucrânia, Viktor Yanukovych 
sobre a estratégia para o futuro da Ucrânia no mundo. - MDBLOG

Mário David, enquanto membro da Direcção do YES (a maior Fundação Ucraniana visando a sua integração na 
União Europeia) mostra-se “bastante satisfeito” pelo facto de tantos “’key players’ do mundo das finanças e da 
política mundial terem aceite o convite que lhes efectuámos para estarem presentes em Ialta, na Crimeia”.

Este Encontro tem lugar no Palácio de Livadia, onde em 1945 teve lugar a Conferência que juntou Winston Chur-
chill, Franklin D. Roosevelt e Josef Stalin no importante encontro que lançou as bases para o mundo pós Segunda 
Guerra Mundial. - Correspondente

Mário David

Conferência Anual do YES (Yalta European 
Strategy)

Carlos Coelho recebeu 
Vice-Primeiro-Ministro 
da Bulgária

Carlos Coelho (relator per-
manente do Parlamento Euro-
peu para Schengen) recebeu em 
Bruxelas, a seu pedido, o Vice-
Primeiro- Ministro da Bulgária 
Tsvetan Tsvetanov.

O Vice Primeiro Ministro 
(que é igualmente Ministro do 
Interior) pediu a Carlos Coelho 
o seu apoio para a entrada da 
Bulgária no espaço Schengen 

e deu nota das medidas tomadas recentemente 
pelo Governo Búlgaro para melhorar o controlo das 
fronteiras, a formação de pessoal especializado e a 
aquisição de modernos equipamentos informáticos 
que permitam uma boa ligação ao Sistema de Infor-
mação de Schengen.

Carlos Coelho sublinhou a boa vontade do Par-
lamento Europeu para atingir o objectivo do alar-
gamento do Espaço Schengen mas recordou que 
cabe às autoridades búlgaras adoptarem as medidas 
necessárias para passarem nos testes de avaliação.

A participação no Espaço Schengen exige a 
confiança recíproca no controlo de fronteiras e a 
uniformização de procedimentos em todos os Estados-
Membros.

Cabe à Bulgária provar que está em condições de 
se juntar aos outros parceiros nas áreas do Controlo 
de Fronteiras, da Cooperação Policial, nos Vistos e 
na Ligação ao Sistema de Informação de Schengen, 
entre outras.

O primeiro passo já foi dado (no âmbito do dossier 
relativo à protecção de dados) quando o Parlamento 
Europeu aprovou em, 17 de Junho de 2010, o Relatório 
COELHO sobre a Bulgária e a Roménia.

A Delegação Búlgara era encabeçada pelo Vice-
Primeiro-Ministro e Ministro do Interior, Tsvetan Ts-
vetanov e incluía o Vice-Ministro do Interior Veselin 
Vuchkov e o Embaixador Boyko Kotzev. O Deputado 
europeu Andrey Kovatchev esteve igualmente pre-
sente. - Duarte Marques

Eurodeputado José Manuel Fernandes 
questiona Comissão Europeia sobre desvio 
de verbas do TGV

O Eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes interpelou hoje a Comissão 
Europeia sobre a intenção do Governo português em desviar o destino de verbas 
comunitárias que se encontram atribuídas para projectos diferenciados no âmbito 
do Transporte de Alta Velocidade (TGV).

Em causa está a pretensão do Governo Português em “desviar os fundos comu-
nitários que estavam destinados às linhas Lisboa-Porto e Porto-Vigo, para a linha 
entre Lisboa e Poceirão, reformulando para tal as candidaturas já aprovadas”.

“Tal significa que as linhas Lisboa Porto e Porto Vigo não se vão concretizar con-
forme os compromissos assumidos”, alerta o Eurodeputado português, na pergunta 
enviada à Comissão.

José Manuel Fernandes sustenta que “esta mudança significa o romper de com-
promissos já que as linhas de Lisboa ao Porto e de Porto a Vigo, estão nos projectos prioritários da rede transeuropeia 
de transportes tendo sido já investidas verbas da RTE-T nestes projectos”.

Por isso, o Eurodeputado quer saber se a Comissão está “disposta a retirar os fundos das linhas Lisboa-Porto e 
Porto-Vigo, e transferi-los para a linha entre Lisboa e Poceirão”.

José Manuel Fernandes alude também às constantes alterações do projecto da rede de ligação do TGV, dos 
timings e do financiamento da sua concretização por parte do Governo português.

E questiona mesmo “qual é a posição que a Comissão pretende tomar, face à grave situação financeira de Por-
tugal e às constantes mudanças de posição do Governo relativamente ao TGV”.

Membro da Comissão Especial sobre as perspectivas financeiras da UE após 2013, o Eurodeputado sempre 
manifestou oposição ao avanço do TGV neste período de instabilidade económica, endividamento público e contas 
públicas deficitárias do Estado português, ainda para mais considerando a baixa taxa de comparticipação comunitária 
do projecto TGV previsto para o País.

Da União Europeia vem menos de 15% do dinheiro necessário para o custo total da construção das linhas-férreas 
de alta velocidade Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto e Porto-Vigo (no que se refere aos troços em território português), 
que ascende a cerca de 8,3 mil milhões de euros.

Conforme explicita José Manuel Fernandes, da UE vem um total de 1.223 milhões de euros: 268 milhões de 
euros da rede transeuropeia de transportes (RTE-T) e 955 milhões de euros do Fundo de Coesão, no âmbito do QREN 
(quadro de referência estratégico nacional).

Isto significa que a grande parte do financiamento do TGV concretiza-se através do Fundo de Coesão – destina-
do a corrigir desequilíbrios de desenvolvimento regional. Por isso, José Manuel Fernandes considera que não faz 
sentido que, caso avance o projecto, a única região territorial de Portugal que tira partido da infra-estrutura seja 
Lisboa – com rendimento per capita acima da média nacional, ao contrário do que acontece com o Norte do País.

José Manuel Fernandes é membro efectivo da Comissão dos Orçamentos e membro suplente da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. É membro efectivo da Comissão Especial sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013. É o Relator Permanente do 
PPE para todas a matérias relacio¬nadas com as Alterações Climáticas que forem discutidas na Comissão dos Orça-
mentos do Parlamento Europeu. É ainda membro efectivo das delegações do Parlamento Europeu para as relações 
com a República Popular da China, e membro suplente para as delegações do Parlamento Europeu com a Índia e 
a delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE. - Correspondente



13

Coitado do eng. Sócrates!

A dr.ª Ana Gomes, conhecida pelo fervor humanitário, 
já avisou ser “tempo de todos os socialistas se unirem, 
estoicamente, em apoio ao Primeiro-Ministro (sic)”. 
Porquê? Por causa da “agrura de ter de decretar medi-
das duríssimas (sic) e de arrostar com incompreensão e 
impopularidade”. E o dr. Almeida Santos, embora com 
menos erros ortográficos, vai mais longe, ao pedir o 
contributo de todos os portugueses: “O povo”, proclamou 
a eminência, “tem de sofrer as crises, como o Governo 
as sofre”.

É o mínimo que se pode pedir! Ao contrário do que 
alguns sugerem, não são os cidadãos anónimos as únicas 
vítimas da austeridade que o eng. Sócrates e os seus 
subordinados reforçam, de quatro em quatro meses. É 
verdade que uma parcela crescente da população está 
desempregada, e é verdade que uma parcela crescente 
dos rendimentos da população ainda empregada acaba 
removida pelo Estado. Mas esses ligeiros percalços não 
se comparam à angústia de quem os anuncia em horário 
nobre televisivo. Impor sacrifícios aos outros é uma tarefa 
dolorosa, e dado que o eng. Sócrates e o dr. Teixeira dos 

Ele sofre por todos nós!
Alberto Gonçalves (*)

Opinião

Santos começam a repeti-la com regularidade, a dor que 
sentem deve roçar o insuportável!!!.

Principalmente, se não se tem culpa daquilo que 
motivou os sacrifícios. E o Governo, conforme a dr.ª Ana 
Gomes explica com a “lucidez habitual”, não tem culpa 
nenhuma da situação actual: a culpa é da “selvajaria da 
lei dos mercados” e de uma União Europeia “dominada 
pela direita neo-liberal”. 

Claro que sim. A mim só me resta perceber quando 
é que a “direita neo-liberal” tomou conta da UE e, para 
lá do natural horror dos investidores internacionais, qual 
o nexo entre a “selvajaria” dos “mercados” e o desnorte 
das contas caseiras. Talvez isso inocente um ministro 
das Finanças que, à primeira e à segunda vistas, é um 
desastre financeiro e, a julgar pelos truques, revisões, 
subterfúgios e ocultações, uma tristeza ética. E talvez 
isso legitime um primeiro-ministro que, de atoarda em 
atoarda, aterrou na crise agora, embora prometa há 
dois anos combater a crise, com as medidas opostas às 
medidas agora prometidas para combater a crise.

Na misteriosa retórica governamental, a crise tanto 

se resolve através do esbanjamento quanto através da 
contenção. Às vezes através de ambos em simultâneo. A 
diferença é que, fora da retórica, apenas o esbanjamento 
é autêntico. O modo como lida com a contenção, aproxi-
ma o eng. Sócrates de George Costanza, de Seinfeld, cujo 
sonho consistia em fingir ser arquitecto - e não em sê-lo 
de facto. O sonho do eng. Sócrates é fingir que corta na 
despesa pública. E cortar realmente nos ganhos privados. 

Sucede que, iluminado por convicções que mudam a 
cada instante, o eng. Sócrates decreta essas coisas com 
um, cito, “aperto no coração”. Donde seria de péssimo 
gosto que a plebe colocasse as suas ínfimas agruras à 
frente dos problemas cardíacos de Sua Excelência. A hora 
não é de resmungos: é de empatia para com um estadista 
que, patriótica e condoidamente, resignou-se a gastar o 
nosso dinheiro. Não custa nada, excepto dinheiro. Vamos 
todos, todos, todos apoiar estoicamente o eng. Sócrates, 
partilhar um pedacinho do seu sofrimento e, na impos-
sibilidade de que termine o mandato com dignidade, 
rezar para que o termine depressa. 

(*) Escritor, jornalista, colunista©

Na trágica conferência de imprensa de anteontem à noite, o primeiro-ministro poderia ter dito quase tudo o 
que disse. Poderia ter procurado justificar o rolo compressor que aí vem com a crise internacional, ainda verdadeira, 
e a praga de gafanhotos que se decidiu aninhar no Palácio de S. Bento. O que Sócrates não podia era esmagar os 
funcionários públicos, apertar até ao limite as empresas e a economia - até à fronteira do quase impensável - e, 
ao mesmo tempo, anunciar com a candura da Branca de Neve que o défice de 7,3%, previsto para 2010, só será 
cumprido com o truque dos 2,6 mil milhões de euros do fundo de pensões da Portugal Telecom. Onde estão os 
cortes na despesa anunciados em Maio? O que aconteceu ao emagrecimento do Estado? 

O problema é sério. É a seriedade do governo que está em causa. É a credibilidade do primeiro-ministro que 
ficou de vez aos pedacinhos. Sim, vamos ter mais impostos em 2011. Sim, os funcionários públicos vão ganhar 
menos e pagar mais. Sim, as pensões ficam congeladas. Sim, o investimento público vai para os cuidados inten-
sivos (e o TGV?). Certo, certo - não há alternativa. Se o país acha que deve ter o défice público mais baixo entre 
os PIGS - fará sentido apertar tanto o garrote? - e que, com isso, conseguirá pagar juros substancialmente mais 
baixos (será mesmo?), então o caminho da imolação pública e do sacrifício agonizante podem fazer algum sentido.

Acontece que nada garante que, desta vez, os compromissos de redução da despesa prometidos pelo governo 
sejam cumpridos e que, a meio do próximo ano, não sejam exigidos mais impostos e mais receitas extraordinárias 
para ajudar a alimentar estes monstros ferozes - Sócrates e o Estado. Se o exemplo de 2010 e 2011 serve para 
alguma coisa é para demonstrar a falência da gestão do governo e das suas previsões económicas. Teixeira dos 
Santos, aliás, não faz previsões. Nos últimos anos tem escrito desejos no Orçamento do Estado. Infelizmente, 
desejar não é o mesmo que prever. 

Ao governo, todos os problemas parecem pregos - por isso, Sócrates e Teixeira dos Santos agora só usam 
o martelo. Martelada ali, martelada acolá e isto vai ao sítio. Não vai, como é evidente. Não só o défice, a ser 
cumprido, manter-se-á alto, como a dívida pública continuará a inchar. Pior: em 2011 a economia dificilmente 
resistirá a nova recessão, apesar de o Governo insistir na previsão (alucinação, desejo, táctica?) de que o produto 
interno bruto crescerá 0,5%. Como? Só se as exportações para Espanha, Alemanha e Angola ajudarem - mas 
até isso está em risco, já que no próximo ano vamos assistir ao maior movimento de consolidação das contas 
públicas europeias das últimas décadas. O mundo não nos ajudará em 2011.

Infelizmente, Sócrates falhou. Foi um primeiro-ministro forte nos primeiros quatro anos. Não se limitou, como tantos políticos nacionais, a ser uma réplica menor - na pose 
e no conteúdo - de Cavaco Silva. Revelou mais ambição e energia. Demonstrou força e liderança. Apontou um caminho. Politicamente, Sócrates é (foi) melhor do que o país. 
Mas faltou-lhe fôlego, transparência e rectidão. O dinheiro público que esbanjou para ser reeleito em 2009 vai persegui-lo - e a nós - durante muitos anos. O Estado continua 
a consumir metade da riqueza criada no País. Os problemas estruturais mantêm-se. A pressão sobre Estado é idêntica. O desemprego vai subir. Não vale a pena pedir mais 
dinheiro emprestado. Só nos resta crédito para pedir emprestada uma palavra à campanha de Barack Obama: “Change”, ou seja “Mudança”

. (*) Economista, colunista, ©DN 

O martelo
 
André Macedo (*)
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O Estado /…/ está em vias 
de se tornar um malfeitor?
Vasco Graça Moura (*)

Opinião

É verdade que com a crise imediata se 
cumulam várias outras questões de fundo: 
na origem do que se passa estão também 
a desagregação de valores da civilização 
e da cultura europeias, a preocupação 
esquerdista de branquear o terrorismo, 
de ser anti-Israel e anti-Estados Unidos, 
a perda do sentido da identidade e de 
qualquer espécie de orgulho, nervo e 
dignidade nacionais (salvo no tocante ao 
sacrossanto futebol), a decadência das 
Humanidades e o desastre do ensino, 
a desagregação do património e o as-
sassínio da língua, o fim do tão inefável 
quanto inviável modelo social europeu 
agora que os norte-americanos já não são 
o nosso guarda-chuva, o esvaziamento da 
autoridade democrática do Estado e das 
instituições, a abolição do serviço militar 
obrigatório, a permissividade excessiva, a 
desculpabilização sistemática, a adopção 
idiota do politicamente correcto, a falta de 
coragem ou o servilismo de muita gente… 
Por cá, tudo isso combinado, por junto ou 
a retalho, com a governação que temos 

resultou num lindo serviço. E a um lindo 
serviço seguir-se-á inevitavelmente um 
lindo enterro. 

Já se sabia que o Estado em Portugal 
dificilmente se comporta como uma pes-
soa de bem. Mas agora vê-se que está em 
vias de se tornar um malfeitor. O assalto 
fiscal aos poucos recursos dos portugueses 
vai continuar. A cada dia que passa, mais 
eles sentem que estão a ser roubados pelo 
Estado do seu País.

E agora, de repente, no palco da 
política, desatam todos a gritar “- Ó tio! 
Ó tio!”, porque o País não pode passar 
sem orçamento, porque vem aí o FMI, 
porque a desgraça está iminente, porque 
Portugal está na bancarrota e cada dia se 
afunda mais nela - e lá se vão negócios 
e compadrios e benesses e subsídios e 
pensões e rendimentos mínimos e o mais 
a que se habituou o eleitorado analfabeto 
e oportunista que em Setembro de 2009 
reconduziu o PS ao poder… Se essa gente 
pensasse um pouco mais e regougasse 

um pouco menos, talvez as coisas tives-
sem tomado um rumo diferente na altura 
própria. Agora é tarde.

Afinal, o que é que se esperava deste 
Governo, a não ser a impotência mais 
derrancada e os resultados mais sinistros? 
O que é que se esperava deste primeiro-
ministro, a não ser a pior, a mais inábil 
e a mais incompetente das chefias do 
Executivo de que há memória nos últimos 
100 anos em Portugal? Não há resposta 
satisfatória, a não ser que a busquemos 
na conta redonda de um século.

Só se também foi, exactamente por 
causa disso, que o mais estúpido eleito-
rado da Europa deu a vitória ao PS, isto 
é, para comemorar, de maneira fúnebre, 
inorgânica e paralela a uma comissão 
oficial que vai fazendo o que pode com tão 
fraco pretexto, o centenário da tristérrima 
República implantada em 1910 por obra 
e graça de uma pseudo-elite despeitada, 
tanto monárquica como republicana, de 
uma tropa dividida e sem dignidade, de 

um maralhal de marçanos e carbonários, 
de uma sinistra piolheira popular abaixo 
de toda a qualificação... 

De facto, se o fez para comemorar o 
centenário da República, o eleitorado que 
votou PS em Setembro passado conseguiu 
o que queria. Reinstaurou a balda e o 
forrobodó e bem pode limpar as mãos à 
parede. Não vai longe com a celebração. 
De resto, ninguém pode ir longe com o 
que se está a passar neste pátrio ninho 
de patos-bravos, calaceiros e espertezas 
saloias. /…/

/…/Este país não tem saída e já não é 
governável. Nem a bem, nem a mal. Não 
tem nem vai ter com quê. Não tem nem 
vai ter por onde. Esqueceu-se de onde 
vem. Não sabe para onde vai e provavel-
mente não lhe interessa saber. Perdeu 
o rumo e um dia destes não conseguirá 
esboçar sequer um simulacro de inde-
pendência. E é inconcebível, mas é muito 
capaz de se sentir bem satisfeito com isso. 
(*) Professor Universitário, Escritor

Cartas e Mensagens

Dará uma doença cancerosa 
direito a deduções? 

«Exmo. Senhor Ministro das Finanças
Victor Lopes da Gama Cerqueira, cidadão eleitor e contribuinte deste País, com 

o número de B.I. 8388517, do Arquivo de identificação de Lisboa, contribuinte 
n.º152115870 vem por este meio junto de V. Exa. para lhe fazer uma proposta:

A minha Esposa, Maria Amélia Pereira Gonçalves Sampaio Cerqueira, vítima 
de CANCRO DE MAMA em 2008, foi operada em 6 Janeiro com a extracção radical  
da mesma.

Por esta ‘coisinha’ sem qualquer importância foi-lhe atribuída uma incapaci-
dade de 80%, imagine, que deu origem a que a minha Esposa tenha usufruído de 
alguns benefícios fiscais.

Assim, e tendo em conta as suas orientações, nomeadamente para a CGA, 
que confirmam que para si o CANCRO é uma questão de só menos importância, 
considerando ainda, o facto de V. Ex.ª, coerentemente, querer que para o ano seja 
retirado os benefícios fiscais, a qualquer um que ganhe um pouco mais do que o 
salário mínimo, venho propor a V. Ex.ª o seguinte:

A devolução do CANCRO de MAMA da minha Mulher a V. Exa. que, com os meus 
cumprimentos, o dará à sua Esposa ou Filha.

Concomitantemente com esta oferta gostaria que aceitasse para a sua Esposa 
ou Filha ainda:

    a) Os seis (6) tratamentos de quimioterapia.
    b) Os vinte e oito (28) tratamentos de radioterapia.
    c) A angústia e a ansiedade que nós sofremos antes, durante e depois.
   d) Os exames semestrais (que desperdício Senhor Ministro, terá que orientar 

o seu colega da saúde para acabar com este escândalo).
   e) A ansiedade com que são acompanhados estes exames.
   f) A angústia em que vivemos permanentemente.
Em troca de V. Ex.ª ficar para si e para os seus com a doença da minha esposa 

e os nossos sofrimentos eu DEVOLVEREI todos os benefícios fiscais de que a minha 
Esposa terá beneficiado, pedindo um empréstimo para o fazer.

Penso sinceramente que é uma proposta justa e com a qual, estou certo, a sua 
Esposa ou filha também estarão de acordo.

Grato pela atenção que possa dar a esta proposta, informo V. Exa. que darei 
conhecimento da mesma a Sua Ex.ª o Presidente da República, agradecendo fer-
vorosamente o apoio que tem dispensado ao seu Governo e a medidas como esta 
e também o aumento de impostos aos reformados e outras...

Reservo-me ainda o direito (será que tenho direitos?) de divulgar esta carta 
como muito bem entender.

Como V. Ex.ª não acreditará em Deus (por se considerar como tal...) e por isso 
dorme em paz, abraçando e beijando os seus, só lhe posso desejar que Deus lhe 
perdoe, porque eu não posso (jamais) perdoar-lhe.

Com os melhores cumprimentos, Atentamente, Victor Lopes da Gama Cerqueira»

A farsa do Governo Socialista
Sócrates, com o seu sorriso falso e Teixeira dos Santos, com a sua máscara de 

múmia ambulante, são useiros e vezeiros em atirar pedras ao PSD, massacrando-o 
com as culpas todas da situação calamitosa em que eles puseram Portugal. Parece 
até que o PS é que é oposição e o PSD é que é governo.

Na verdade, nunca se viu em tempo algum tanta desfaçatez, tanta desvergonha, 
tanta falta de carácter, «virtudes», aliás, congénitas aos governos socialistas que 
são peritos em gastar à tripa forra o que os governos PSD e PSD/CDS amealham.

A maioria do povo português sempre soube desta manigância escandalosa que 
atrofia e sufoca as suas parcas bolsas, mas o seu comodismo atávico e inconscien-
te, fá-lo sempre inclinar-se para o canto da sereia da palavra «socialismo», como 
tábua de salvação da sua miséria, sempre à espera do subsídio estatal que o vai 
prostrando numa abulia estultificante e inerte.

Hoje, esta maioria dá sinais inequívocos de que está a abrir os olhos e vai-se 
apercebendo da mediocridade e da incompetência que têm sido os governos socia-
listas em Portugal. Hoje vai-se apercebendo, de experiência feita (amarga), que este 
governo se está a preparar para se pôr a andar e deixar a ‘batata quente’ nas mãos 
de quem vier, porque não sabe encontrar as melhores soluções para vencer a crise 
que ele inconscientemente provocou.. Apenas sabe - e mal - aumentar impostos, 
reduzir benefícios fiscais e destruir direitos adquiridos, tão apregoados e defendidos 
pela esquerda, Que esquerda? Em que lugar se encontra este governo socialista?

Para mim, este governo socialista é um autêntico governo de extrema-direita 
com os mesmos tiques e os mesmos truques em depenar os mais pobres, os mais 
necessitados, uma classe média sufocada, atolada, atordoada com tanta incom-
petência de uma ditadura encapotada, insensível e manhosa.

Este governo quer cair, mas não quer cair sozinho. Agarra-se como lapa ao PSD 
para caírem juntos. Espera-se, contudo, que o PSD não caia na esparrela e o deixe 
cair desamparado no abismo que ele próprio criou.

A mudança sempre deu bons frutos! - fazevedobrandao@iol.pt
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ALCANENA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-
se a Assembleia de Secção de Alcanena, para reunir no 
próximo dia 06 de Novembro de 2010 (sábado), pelas 
15h00, no Auditório Municipal, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Órgãos Políticos de Secção 

- Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Politica de 
Secção de Alcanena

Nota:
  As listas candidatas, deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral, na sede distrital do PSD em Santarém, sita na 
Calçada de Mem Ramires, Nº 10 - 1º.

- As urnas estão abertas das 15h00 às 18h00

ALMADA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD convoca-
se a Assembleia da Secção de Almada, para reunir no 
próximo dia 21 de Outubro de 2010, (quinta-feira) pelas 
21h00, na sede sita na Rua do Clube de Campismo do 
Concelho de Almada, nº 6-A, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1. – Informações
2 - Análise da situação político partidária
3 – Diversos

ÁREA OESTE / DISTRITAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD convoca-
se a Assembleia Distrital da Área Oeste, para reunir no 
próximo dia 08 de Novembro de 2010, (segunda-feira) 
pelas 21h30, no auditório da Câmara Municipal do Cada-
val, sito na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1. – Análise da situação política actual
2. – Revisão do Programa do Partido com a presença 

do Dr. José Pedro Aguiar Branco

CONSTÃNCIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção de Constância, para reunir no 
próximo dia 06 de Novembro de 2010 (sábado), pelas 
15h00, na sede da Secção sita na Rua Luis de Camões, 
nº 14 (junto ao Largo do Pelourinho), com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Órgãos Políticos de Secção 

- Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Politica de 
Secção de Constância

Nota:
  As listas candidatas, deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral, na sede distrital do PSD em Santarém, sita na 
Calçada de Mem Ramires, Nº 10 - 1º.

- As urnas estão abertas das 15h00 às 18h00

CHAMUSCA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-
se a Assembleia de Secção da Chamusca, para reunir no 

próximo dia 06 de Novembro de 2010 (sábado), pelas 
15h00, na sede sita na Rua Direita de S. Pedro, nº 119, 
com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Órgãos Políticos de Secção 

- Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Politica de 
Secção da Chamusca

Nota:
 - As listas candidatas, deverão ser entregues ao 

Presidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral, na sede distrital do PSD de Santarém, sita na 
Calçada de Mem Ramires, Nº 10 - 1º andar.

- As urnas estão abertas das 15h00 às 18h00

CORUCHE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-
se a Assembleia de Secção de Coruche, para reunir no 
próximo dia 06 de Novembro de 2010 (sábado), pelas 
15h00, na sede da Secção, sita na Rua Direita, nº 20, 
com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Delegados de Secção à 

Assembleia Distrital
Nota:
 - As listas candidatas deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior na sede 
da Secção que estará aberta, para o efeito, das 21h00 
às 24h00.

- As urnas estão abertas das 15h00 às 18h00

FERREIRA DO ZÊZERE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção de Ferreira do Zêzere, para reunir 
no próximo dia 08 de Novembro de 2010 (segunda-feira), 
pelas 19h00, na sede do PSD sita na Rua Francisco Sá 
Carneiro, lote 12, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Órgãos Políticos de Secção 

- Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Politica de 
Secção de Ferreira do Zêzere

Nota:
 - As listas candidatas deverão ser entregues, na sede 

da Secção, ao Presidente da Mesa ou a quem estatuta-
riamente o possa substituir, até às 24h00 do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral. 

- As urnas estão abertas das 19h00 às 22h00

NELAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se 
a Assembleia da Secção de Nelas, para reunir no próximo 
dia 05 de Novembro de 2010, (sexta-feira) pelas 20h00 
no Edifício Multiusos, sito na Praça do Município, com a 
seguinte 

Ordem de trabalhos:
Ponto único - Eleição da Mesa da Assembleia e da 

Comissão Política de Secção
Nota:
- As listas candidatas devem ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24 horas do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral. 

- As urnas estão abertas das 20h00 às 22h00

SALVATERRA DE MAGOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção de Salvaterra de Magos, para 
reunir no próximo dia 06 de Novembro de 2010 (sábado), 
pelas 15h00, na sede da Secção, sita na Rua Dr. Miguel 
Bombarda, nº 8 – 1º Esq. com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Delegados de Secção à 

Assembleia Distrital
Nota:
 - As listas candidatas deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral, na sede da Secção que estará aberta, para o 

efeito, das 21h00 às 24h00.
- As urnas estão abertas das 15h00 às 18h00

SARDOAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção do Sardoal, para reunir no próxi-
mo dia 08 de Novembro de 2010 (segunda-feira), pelas 
19h00, na sede da Secção, sita na Rua Bívar Salgado, nº 
38, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único: - Eleição dos Órgãos Políticos de Secção 

- Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Politica de 
Secção do Sardoal

Nota:
  As listas candidatas deverão ser entregues, na sede 

da Secção, ao Presidente da Mesa ou a quem estatuta-
riamente o possa substituir, até às 24h00 do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

- As urnas estão abertas das 19h00 às 22h00

SECÇÃO B / LISBOA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção da Secção B/Lisboa, para reunir 
no próximo dia 11 de Novembro de 2010 (quinta-feira), 
pelas 19h00, na sede da Secção, sita no Campo Pequeno, 
nº 16-3º., com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1 - Eleição da Comissão Politica de Secção
2 – Eleição da Mesa da Assembleia de Secção
Nota:
  As listas candidatas deverão ser entregues, ao Pre-

sidente da Mesa ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral.

- As urnas estão abertas das 19h00 às 23h00

SINTRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção de Sintra, para reunir no próximo 
dia 14 de Outubro de 2010 (quinta-feira), pelas 21h30, na 
sede, sita na Rua Mário Costa Ferreira Lima, nº 7 – Portela 
de Sintra, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1 – Análise da situação política nacional
2 – Análise da situação política local
3 – Informações e actividades
4 – Outros assuntos de interesse relevante

VILA FRANCA DE XIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais, do PSD, convoca-se 
a Assembleia de Secção de Vila Franca de Xira, para reunir 
no próximo dia 14 de Outubro de 2010 (quinta-feira), 
pelas 21h00, na sede da Secção, sita na Rua da Praia, 
nº 63, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1 – Análise a discussão da situação política

ESPOSENDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais regu-
lamentos da JSD, convoco o plenário electivo de Secção 
de Esposende, para uma reunião dia 6 de Novembro de 
2010, pelas 21H, na Sede Concelhia do PSD de Esposende, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações;
       2 - Análise da situação política.

O Presidente da Mesa 
Ana Carolina Silva
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FIGUEIRA DA FOZ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos res-
pectivos regulamentos, nomeadamente no cumprimento 
da alínea j) do Artigo 16º do Regulamento dos Conselhos 
Distritais, convoca-se o Plenário da Secções da JSD da 
Figueira da Foz, para uma reunião a realizar no dia 6 
de Novembro de 2010, das 15H às 23H na Sede do PSD 
da Figueira da Foz, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Eleição dos Delegados ao Conselho 
Distrital eleitoral da JSD de Coimbra.

Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues em dupli-

cado ao Presidente da Mesa do plenário de secção da JSD 
da Figueira da Foz ou a quem estatutariamente o possa 
substituir, até às 24H do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral, na Sede do PSD da Figueira da Foz, para uma 
reunião, respeitando as normas dos Estatutos Nacionais 
e Regulamento Eleitoral da JSD.

O Presidente da Mesa do Conselho Distrital
Filipe Carraco

GUIMARÃES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convocam-se os militantes da 
secção de Guimarães para reunir em Sessão Ordinária a 
realizar no dia 19 de Novembro de 2010 pelas 21.30H 
na Sede Concelhia do PSD/Guimarães, sita no Largo do 
Toural, Nº 125-1º, em Guimarães, com a seguinte ordem 
de trabalhos:

1 – Informações;
2 – Análise da situação política.
O Presidente da Mesa
Francisco Lima

LOUSÃ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convocam-se os militantes desta 
secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 18.30H às 21H, na Sede do PSD da Lousã, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

 - Eleição da Comissão Política de secção e da mesa 
do plenário de secção da JSD da Lousã.

Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues na sede 

do PSD da Lousã ao Presidente da mesa do plenário 
distrital ou a quem o substitua, até às 24H do terceiro 
dia anterior ao acto eleitoral.

O Presidente da Mesa do Conselho Distrital
Filipe Carraco

LOUSADA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convocam-se os militantes desta 
secção para reunir no próximo dia 13 de Novembro de 
2010, pelas, 21.30H no restaurante Carol, sito na Rua 
Joaquim Burnmester, freguesia de Cristelos, Lousada, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apresentação de plano de actividades;
2 – Análise da situação política.
O Presidente da Mesa
Simão Ribeiro

MATOSINHOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se a Assembleia de Sec-
ção da JSD de Matosinhos, para reunir no próximo dia 
6 de Novembro de 2010, pelas 15H, na sede da secção 
do PSD e JSD de Matosinhos, sita na Rua Mouzinho de 
Albuquerque, nº 98, com a seguinte ordem de trabalhos:

 Ponto único – Eleição da Mesa da Assembleia de 
Secção.

Notas: 
a) As listas concorrentes deverão ser entregues em 

duplicado na sede de secção, que para o efeito se encon-
trará aberta, ao Presidente da Mesa do Conselho Distrital 
ou a quem o possa estatutariamente substituir, até às 
24h do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.

b) O acto eleitoral decorrerá entre as 15h e as 17h.

O Presidente da Mesa do Conselho Distrital
João Paulo Meireles

OLIVEIRA DE FRADES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se o Plenário de Secção 
de Oliveira de Frades para a Assembleia Eleitoral, para o 
dia 6 de Novembro de 2010 (Sábado), pelas 15h00, na 
Sede de Secção do PSD, sita em Oliveira de Frades, com 
a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Eleições dos órgãos de secção: mesa do plenário 
de secção e comissão política de secção.

Notas: 
As urnas estarão abertas das 15h30H às 17h30.
As listas deverão ser entregues em duplicado à 

Presidente da Mesa até às 24h do terceiro dia anterior 
ao acto eleitoral.

O Presidente da Mesa
José Miguel Antunes

SÃO JOÃO DA MADEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se os militantes desta 
secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 14H às 23H, na Sede concelhia com a seguinte ordem 
de trabalhos:

- Eleição da Comissão Política de secção e eleição 
da mesa de secção. 

Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues ao pre-

sidente da mesa da assembleia ou a quem o possa 
estatutariamente substituir, até às 24h do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral. 

O Presidente da Mesa
Wilson Quinta

SECÇÃO F – LISBOA AM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e do Regulamento 
Eleitoral da JSD, convoca-se o Plenário da Secção F da JSD 
Lisboa, para reunir no próximo dia 11 de Novembro de 
2010, na Sede da Secção, sita na Rua da Aliança Operária, 
n.º 66 – A, Ajuda, em Lisboa, pelas 19 horas (dezanove), 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição da Comissão Política de Secção e Mesa 
do Plenário.

Notas: As listas deverão ser entregues ao Presidente 
da Mesa da JSD Secção F, ou a quem estatutariamente 
o possa substituir, até às 24h00 do terceiro dia anterior 
ao acto eleitoral, na Sede da Secção;

As listas candidatas deverão ser apresentadas confor-
me disposto no artigo 98º dos Estatutos Nacional da JSD 
e no artigo 4º do Regulamento eleitoral da JSD.

As urnas estarão abertas por um período de 3 (três) 
horas.

O Presidente da Mesa do Plenário da Secção F da JSD
António Trigueiros

VALE DE CAMBRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se o plenário da JSD da 
Secção de Vale de Cambra, para reunir no próximo dia 
14 de Novembro de 2010, pelas 15H, na sua sede, sita 
na Rua Camilo Tavares de Matos, 1º E, Vale de Cambra, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Eleição da Comissão política de secção 
de Vale de Cambra e Mesa de plenário de secção.

Notas: 
1 – O acto eleitoral decorrerá entre as 15H e as 17H
  2 – As listas deverão ser entregues ao Presidente 

da Mesa do Plenário, até às 24H do terceiro dia anterior 
ao acto eleitoral, respeitando as normas dos Estatutos 
Nacionais da JSD e do regulamento Eleitoral da JSD.

O Presidente da Mesa
Nelson Marques

VILA DO CONDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais re-
gulamentos da JSD, convoco o plenário de secção para 

reunir em sessão ordinária no próximo dia 5 de Novem-
bro de 2010 (sexta-feira), pelas 21H na sede do núcleo 
de Guilhabreu, sita na Rua da Igreja em Guilhabreu, com 
a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Análise da situação política.
O Presidente da Mesa
Pedro Mesquita

CONSELHO DISTRITAL DE FARO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais regu-
lamentos da JSD, convoca-se o Conselho Distrital da JSD 
/Algarve, para reunir no dia 13 de Novembro de 2010, 
pelas 17H00, na Sede Distrital do PSD/Algarve em Faro 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Análise da situação política;
2. Eleição da Comissão Política Distrital da JSD/

Algarve;
3. Eleição da Mesa do Conselho Distrital da JSD/

Algarve;
4. Outros assuntos
Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD/Algarve 
ou a quem o substitua estatutariamente, até às 24H do 
terceiro dia anterior ao acto eleitoral. 

O acto eleitoral, decorrerá entre as 17.30H e as 
18.30H.

O Presidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD/
Algarve

Miguel Guerreiro

ALBUFEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais regula-
mentos da JSD, convoca-se o plenário de secção da JSD/
Albufeira, para reunir no próximo dia 6 de Novembro de 
2010, pelas 19H00, na sede Concelhia do PSD/Albufeira, 
sita na Rua Vale de Pedras, Edif. Palmeira, 1º, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

- Eleição dos delegados ao Conselho Distrital da 
JSD;

- Eleição da Comissão Política de Secção e da 
mesa da Assembleia de secção;

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
presidente da mesa do plenário de secção, ou a quem 
estatutariamente o substitua, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

O acto eleitoral decorrerá entre as 19H00 e as 20H00.
O Presidente de Mesa
Rui Fernandes

FARO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se os militantes desta 
secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 18H às 20H na sede PSD/Faro sita na Rua Vasco da 
Gama, 54-1º Dtº Faro, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único – Eleição dos delegados ao Conselho 
Distrital Eleitoral da JSD/Algarve.

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa da assembleia ou a quem estatuta-
riamente o possa substituir, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

O Presidente de Mesa
Filipa Silva

LOULÉ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais re-
gulamentos da JSD, convoca-se o plenário de secção da 
JSD/Loulé, para reunir no próximo dia 6 de Novembro de 
2010, pelas 14H00, na Sede Concelhia do PSD/Loulé, sita 
na Rua Francisco Sá Carneiro em Loulé, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto Único – Eleição dos delegados de secção à 
assembleia distrital eleitoral.

Notas: 
As listas candidatas deverão ser entregues ao Pre-

sidente da Mesa do Plenário de Secção, ou a quem 
estatutariamente o substitua, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.
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O acto eleitoral decorrerá entre as 14H00 e as 15H00
O Presidente de Mesa António Salvador

OLHÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes desta 
Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 18h00 às 20h00 na Sede do PSD de Olhão, com a 
seguinte ordem de trabalhos

Ponto único: Eleição dos Delegados ao Conselho 
Distrital Eleitoral da JSD/Algarve.

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa do Plenário de Secção, ou a quem 
estatutariamente o substitua, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

O Presidente do Conselho Distrital do Algarve
Miguel da Silva Guerreiro

PORTIMÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da JSD, convoca-se os militantes desta 
secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 19H às 20H na Sede PSD/Portimão, sita na Rua 
Machado dos Santos, 17 em Portimão, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto Único – Eleição dos delegados ao Conselho 

ABRANTES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua de São Pedro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua de São 
Pedro.

  
AGUALVA CACÉM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Dos Bons 

Amigos, 37 - 1.º C

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Dos Bons 
Amigos, 37 - 1.º C.

  
ÁGUEDA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 

2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h30 às 18h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Francisco 

Oliveira, 9

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Francisco 
Oliveira, 9.

  
AGUIAR DA BEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 20h20
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo dos Monu-

mentos

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo dos 
Monumentos.

  
ALBERGARIA-A-VELHA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

Distrital Eleitoral da JSD/Algarve.
Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 

Presidente da Mesa da Assembleia ou a quem o substi-
tua, até às 24H do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.

O Presidente de Mesa
Pedro Roma

SILVES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes desta 
Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 
das 15h00 às 16h00 na Sede do PSD de Silves, Largo das 
Finanças, com a seguinte ordem de trabalhos

Ponto único: Eleição dos Delegados ao Conselho 
Distrital Eleitoral da JSD/Algarve.

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa do Plenário de Secção, ou a quem 
estatutariamente o substitua, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

O Presidente do Conselho Distrital do Algarve
Miguel da Silva Guerreiro

TAVIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Re-
gulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes desta 
Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, 

das 18h00 às 20h00 na Sede do PSD de Tavira, sita na Rua 
Dr. Silvestre Falcão, 9 – 1º frt, loja j -1º, com a seguinte 
ordem de trabalhos

Ponto único: Eleição dos Delegados ao Conselho 
Distrital Eleitoral da JSD/Algarve.

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa do Plenário de Secção, ou a quem 
estatutariamente o substitua, até às 24H do terceiro dia 
anterior ao acto eleitoral.

O Presidente do Conselho Distrital do Algarve
Miguel da Silva Guerreiro

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e dos demais 
regulamentos da LJSD, convoca-se os militantes desta 
secção para reunirem no dia 6 de Novembro de 2010, das 
15H00 às 18H00, na Sede do PSD sita na Rua Almirante 
Cândido dos Reis, 98, em Vila Real de Santo António, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Eleição dos delegados da JSD ao Conse-
lho Distrital do Algarve.

Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa da Assembleia ou a quem o substi-
tua, até às 24H do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.

O Presidente da Mesa
Messias Carvalho

XXI CONGRESSO NACIONAL DA JSD
ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 

da JSD.

HORAS: das 17h30 às 18h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Rua Padre Matos Edf. Amazonas 

entrada 4 r/c Esq. A/B

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Rua Padre Matos Edf. 
Amazonas entrada 4 r/c Esq. A/B.

  
ALBUFEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Vale de Pedras, 

Edifício Palmeira, 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Vale de 
Pedras, Edifício Palmeira, 1.º.

  
ALCOBAÇA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
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LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Eng.º Vieira 
Natividade

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Eng.º 
Vieira Natividade.

  
ALCOCHETE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Paço, 

11 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do Paço, 
11 - 1.º.

  
ALENQUER

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Bombeiros 

Voluntários, 17 B - 1.º A

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Bombeiros 
Voluntários, 17 B - 1.º A.

  
ALIJÓ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 16h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ALMADA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Clube de 

Campismo do Concelho de Almada, 6 - A

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 

substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do Clube 
de Campismo do Concelho de Almada, 6 - A.

  
ALMEIDA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h30 às 23h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Vilar Formoso

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Vilar Formoso.

  
ALMEIRIM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Luís de Ca-

mões, 11

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Luís de 
Camões, 11.

  
ALVAIÁZERE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua D. João I, 11

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua D. João 
I, 11.

  
AMARANTE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Edifício do Salto

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Edifício do 
Salto.

  
AMARES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 

desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Eduardo 

Gonçalves, n.º 2 - 1.º Ferreiros

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. 
Eduardo Gonçalves, n.º 2 - 1.º Ferreiros.

  
ANADIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Alameda dos 

Bombeiros Voluntários(por cima da Pastelaria Riviera)

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Alameda dos 
Bombeiros Voluntários(por cima da Pastelaria Riviera).

  
ANGRA DO HEROÍSMO (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD de Angra do He-

roismo

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
ANSIÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Dr. Vitor Fa-

veiro, 1

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Dr. Vitor 
Faveiro, 1.

  
ARCOS DE VALDEVEZ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
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Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h30 às 19h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Nunes de 

Azevedo, Cave - CC Nortevez

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Nunes 
de Azevedo, Cave - CC Nortevez.

  
ARGANIL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ARMAMAR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD - Salão Paro-

quial - Prç. Da República

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD - Salão 
Paroquial - Prç. Da República.

  
AROUCA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Bombeiros Voluntários de Arouca

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Bombeiros Voluntários de 
Arouca.

  
ARRUDA DOS VINHOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
AVEIRO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Av. Dr. Lourenço Peixinho, n.º 

170, 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Av. Dr. Lourenço Peixinho, 
n.º 170, 1.º.

  
BAIÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 10h00 às 12h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua de Camões

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua de 
Camões.

  
BARCELOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Alcaides de 

Faria, 226 - 1.º Dtº  - Arcozelo

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Alcaides 
de Faria, 226 - 1.º Dtº  - Arcozelo.

  
BARREIRO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 18h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua D. João de 

Castro, loja 2 D

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua D. João 
de Castro, loja 2 D.

  
BATALHA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo da Igreja 

Matriz

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo da 
Igreja Matriz.

  
BENAVENTE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h30 às 16h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
BOMBARRAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Auditório Municipal do Bombarral

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Auditório Municipal 
do Bombarral.

  
BOTICAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
BRAGA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
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Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo da Senhora-

a-Branca, 116

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo da 
Senhora-a-Branca, 116.

  
BRAGANÇA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça da Sé, n.º 

16 - 1.º andar

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça da Sé, 
n.º 16 - 1.º andar.

  
CABECEIRAS DE BASTO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Loteamento do 

Quinchoso

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Loteamento 
do Quinchoso.

  
CADAVAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CALDAS DA RAINHA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça 5 de Outubro 

18, R/c Dt.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça 5 de 
Outubro 18, R/c Dt.º.

  
CALHETA (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD da Calheta

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
CANTANHEDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h30 às 20h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CARRAZEDA DE ANSIÃES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CARREGAL DO SAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Restaurante Salinas - Rua Salinas 

- Carregal do Sal

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Restaurante Salinas - Rua 
Salinas - Carregal do Sal.

  

CARTAXO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Serpa Pin-

to,32 - 1.º Dtº

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Serpa 
Pinto,32 - 1.º Dtº.

  
CASTELO BRANCO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Pina, 6

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do Pina, 6.

  
CASTELO DE PAIVA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Assoc. Comercial e Industrial de 

Cast. Paiva, Rua Prof. Egas Moniz - Sobrado

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Assoc. Comercial e Industrial 
de Cast. Paiva, Rua Prof. Egas Moniz - Sobrado.

  
CASTRO DAIRE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CELORICO DA BEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
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Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CELORICO DE BASTO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CHAVES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 11h00 às 12h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
CINFÃES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede da Junta de Freguesia de 

Cinfães - Rua Xanana Gusmão

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede da Junta de Freguesia 
de Cinfães - Rua Xanana Gusmão.

  
COIMBRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Distrital do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 

eleitoral no seguinte local: Sede Distrital do PSD.
  
CONDEIXA-A-NOVA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Casa do Povo de Condeixa-a-Nova

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Casa do Povo de Condeixa-
a-Nova.

  
COVILHÃ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ENTROCAMENTO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Almirante 

Reis, 64

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Almirante 
Reis, 64.

  
ESPINHO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 16h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua 14, 638 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua 14, 
638 - 1.º.

  
ESPOSENDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 

2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 22h00 às 23h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ESTARREJA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 10h00 às 12h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Jornal de 

Estarreja, n.º 109

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Jornal de 
Estarreja, n.º 109.

  
ESTREMOZ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ÉVORA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Cândido dos 

Reis, n.º 48

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Cândido 
dos Reis, n.º 48.

  
FAFE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça 25 de Abril
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Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça 25 de 
Abril.

  
FARO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Vasco da 

Gama, 54 - 1.º Dt.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Vasco da 
Gama, 54 - 1.º Dt.º.

  
FELGUEIRAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Luís de Camões

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Luís de 
Camões.

  
FIGUEIRA DA FOZ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua da Liberdade, 6

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua da 
Liberdade, 6.

  
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Salão da Junta de Freguesia de 

F. Castelo Rodrigo

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Salão da Junta de Freguesia 

de F. Castelo Rodrigo.
  
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Manuel 

Simões Barreiros, 9

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. Manuel 
Simões Barreiros, 9.

  
FORNOS DE ALGODRES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
FUNDÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
GOLEGÃ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua José Relvas, 

Edifício Almansor - R/c, loja 6

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua José 
Relvas, Edifício Almansor - R/c, loja 6.

  
GONDOMAR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 

2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rampa dos Com-

batentes da Grande Guerra, 31

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rampa dos 
Combatentes da Grande Guerra, 31.

  
GOUVEIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. 1.º de Maio

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. 1.º de Maio.

  
GRÂNDOLA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Afonso de 

Albuquerque, 17

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Afonso 
de Albuquerque, 17.

  
GUARDA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
GUIMARÃES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo do Toural, 
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125 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo do 
Toural, 125 - 1.º.

  
HORTA (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD Faial

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
IDANHA-A-NOVA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Rua da Zebreira, 75 - Ladoeiro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues ao 
Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o subs-
titua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto elei-
toral no seguinte local: Rua da Zebreira, 75 - Ladoeiro.

  
ÍLHAVO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 10h00 às 13h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD Ílhavo

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD Ílhavo.

  
LAGES DO PICO (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Filarmónica Lajense

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
LAGOA (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Trindade, em 

Água de Pau

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
LAMEGO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. 5 de Outubro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. 5 
de Outubro.

  
LEIRIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. José Jardim, 32

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. José 
Jardim, 32.

  
LOULÉ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Francisco Sá 

Carneiro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Francisco 
Sá Carneiro.

  
LOURINHÃ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 

ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
LOUSÃ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h30 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
LOUSADA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Travessa de S. 

Sebastião, 121

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Travessa de 
S. Sebastião, 121.

  
MAÇÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Francisco 

Serrano,29 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Francisco 
Serrano,29 - 1.º.

  
MACEDO DE CAVALEIROS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD
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Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MADALENA DO PICO  (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede da Junta de Freguesia de 

Criação Velha

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
MAIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 22h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD - Rua Eng. 

Duarte Pacheco- 987

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD - Rua Eng. 
Duarte Pacheco- 987.

  
MANTEIGAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo do Chafariz, 

São Pedro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo do 
Chafariz, São Pedro.

  
MARCO DE CANAVESES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  

MARINHA GRANDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. 1.º de Maio, 72

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. 1.º de 
Maio, 72.

  
MATOSINHOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD - Rua Mouzinho 

de Albuquerque, 98

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD - Rua 
Mouzinho de Albuquerque, 98.

  
MEALHADA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h30 às 19h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Capitão Cabral, 

Lote 2, n.º 14 - Mealhada

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Capitão 
Cabral, Lote 2, n.º 14 - Mealhada.

  
MEDA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Chão dos 3 Ca-

minhos

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Chão dos 3 
Caminhos.

  
MIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 

desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MIRANDA DO CORVO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 16h30 às 17h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MIRANDELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MOGADOURO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MOIMENTA DA BEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Prç. Fernão Mer-

gulhão, 13

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
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ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Prç. Fernão 
Mergulhão, 13.

  
MOITA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Vasco da 

Gama, 3

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Vasco 
da Gama, 3.

  
MONDIM DE BASTO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MONTEMOR-O-VELHO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça da República

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça 
da República.

  
MONTIJO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça da Repú-

blica, 12

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça da 
República, 12.

  
MORA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Nova 48

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Nova 48.

  
MOSCAVIDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Maria do 

Rosário Patacão, nº 4 r/c Dto.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Maria do 
Rosário Patacão, nº 4 r/c Dto..

  
MURÇA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
MURTOSA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. 29 de Outubro 

- Pardelhas

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. 29 de 
Outubro - Pardelhas.

  
NAZARÉ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
NORDESTE (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Salão da Salga - Largo da Igreja

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
ÓBIDOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
ODIVELAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Alfredo Roque 

Gameiro, nº 11 - c/v - Dto.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Alfredo 
Roque Gameiro, nº 11 - c/v - Dto..

  
OLEIROS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Café Bar Calado - Oleiros

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
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eleitoral no seguinte local: Café Bar Calado - Oleiros.
  
OLHÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Sá Carneiro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Sá Carneiro.

  
OLIVEIRA DE AZEMEIS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 18h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
OLIVEIRA DE FRADES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h30 às 17h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
OLIVEIRA DO BAIRRO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Foral, 

168 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do Foral, 
168 - 1.º.

  
OLIVEIRA DO HOSPITAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
OURÉM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Carlos Vaz 

Faria e Almeida, n.º 30 - 1.º Esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. Carlos 
Vaz Faria e Almeida, n.º 30 - 1.º Esq..

  
OVAR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
PAÇOS DE FERREIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Dos Templários, 

309 - Dtº

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Dos 
Templários, 309 - Dtº.

  
PALMELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Hermegildo 

Capelo, 141

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Herme-
gildo Capelo, 141.

  
PAMPILHOSA DA SERRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
PAREDES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua 1.º de De-

zembro

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua 1.º de 
Dezembro.

  
PEDROGÃO GRANDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 18h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo da Restau-

ração, 2 - A

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo da 
Restauração, 2 - A.

  
PENACOVA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Edifício Penedo 

Raso Cheira

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Edifício 
Penedo Raso Cheira.



27

convocatórias

Povo Livre

  
PENAFIEL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua “O Penafide-

lense”, nº 9 - 1º Dto.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua “O 
Penafidelense”, nº 9 - 1º Dto..

  
PENELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
PENICHE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Alexandre 

Herculano, 68 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Alexandre 
Herculano, 68 - 1.º.

  
PESO DA RÉGUA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
PINHEL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 

ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
POMBAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
PONTA DELGADA (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Regional do PSD/AÇORES

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
PONTE DA BARCA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 09h00 às 10h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Junta de Freguesia de Touvedo 

S. Salvador (Lugar do Castelo)

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Junta de Freguesia de 
Touvedo S. Salvador (Lugar do Castelo).

  
PONTE DE LIMA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praceta Dr. Vieira 

de Araújo

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praceta Dr. 
Vieira de Araújo.

  
PONTE DE SÔR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua João de Deus, 

18 - 1.º A

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua João de 
Deus, 18 - 1.º A.

  
PORTALEGRE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Distrital do PSD/JSD - Rua 

Combatentes da Grande Guerra, 17

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Distrital do PSD/JSD - 
Rua Combatentes da Grande Guerra, 17.

  
PORTIMÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Machado dos 

Santos, 17

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Machado 
dos Santos, 17.

  
PORTO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Distrital do PSD - Rua Guerra 

Junqueiro, 64

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
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eleitoral no seguinte local: Sede Distrital do PSD - Rua 
Guerra Junqueiro, 64.

  
PORTO DE MÓS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Padre Manuel 

Espírito Santo, 2

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Padre 
Manuel Espírito Santo, 2.

  
PÓVOA DE VARZIM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça do Almada, 

nº 7 - Escrt. 1

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça do 
Almada, nº 7 - Escrit. 1.

  
PÓVOA DO LANHOSO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede da PSD - Av. Dos Bombeiros 

Voluntários, 1 - 4.º A

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede da PSD - Av. Dos 
Bombeiros Voluntários, 1 - 4.º A.

  
POVOAÇÃO (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD Povoação

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
PRAIA DA VITÓRIA (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Rua do Picão, nº 53, São Braz

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
RESENDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua José Mereira 

Monteiro, 139

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua José 
Mereira Monteiro, 139.

  
RIBEIRA DE PENA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Fórum Metanoia

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Fórum Metanoia.

  
RIBEIRA GRANDE (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD de Ribeira Grande

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
RIO DE MOURO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

da JSD.

HORAS: das 20h30 às 22h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua das Malvas, 

10 - Loja Sup. Esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua das 
Malvas, 10 - Loja Sup. Esq..

  
RIO MAIOR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Paulo VI, lote 

102 - 1.º Dtº

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Paulo VI, 
lote 102 - 1.º Dtº.

  
SABROSA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Átrio do Auditório Municipal, Rua 

do Loreto, n.º 1

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Átrio do Auditório Municipal, 
Rua do Loreto, n.º 1.

  
SABUGAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
SANTA COMBA DÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Gago Couti-

nho, 14 - r/c

convocatórias

Povo Livre
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Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Gago 
Coutinho, 14 - r/c.

  
SANTA CRUZ (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD Graciosa

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
SANTA MARIA DA FEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua dos Desco-

brimentos, nº 18

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua dos 
Descobrimentos, nº 18.

  
SANTARÉM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Calçada de Mem 

Ramires, nº 10 - 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Calçada de 
Mem Ramires, nº 10 - 1.º.

  
SANTIAGO DO CACÉM

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo Almeida 

Garrett, 1

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 

acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo 
Almeida Garrett, 1.

  
SANTO TIRSO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 16h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Carneiro 

Pacheco- C.C. Carneiro Pacheco, 1.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. Car-
neiro Pacheco- C.C. Carneiro Pacheco, 1.º.

  
SÃO JOÃO DA MADEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
SÃO PEDRO DO SUL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Sá Carneiro, 

Edif. Avenida, cave

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Sá Carneiro, 
Edif. Avenida, cave.

  
SECÇÃO E

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Forno do 

Tijolo, 71 - 3.º Esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Forno do 
Tijolo, 71 - 3.º Esq..

  
SEIXAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do MFA, 11

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do 
MFA, 11.

  
SESIMBRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua da República, 

20 - 1.º Esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua da 
República, 20 - 1.º Esq..

  
SETÚBAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h30 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Rodrigues de 

Freitas, 23 - 1.º Esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Rodrigues 
de Freitas, 23 - 1.º Esq..

  
SEVER DO VOUGA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h30 às 15h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
SILVES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
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da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Largo das Finanças

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Largo das 
Finanças.

  
SINES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Ferreira, 10

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Ferreira, 
10.

  
TAROUCA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Urbanização Santa Apolónia, 

bloco 4, cave esq.

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Urbanização Santa Apolónia, 
bloco 4, cave esq..

  
TAVIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h30 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Silvestre 

Falcão, 9 -1.º frt. Loja J

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. 
Silvestre Falcão, 9 -1.º frt. Loja J.

  
TERRAS DE BOURO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 16h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
TOMAR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Fábrica da 

Fiação

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Fábrica 
da Fiação.

  
TONDELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Lg. Anselmo Ferraz 

de Carvalho

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Lg. Anselmo 
Ferraz de Carvalho.

  
TORRE DE MONCORVO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 18h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
TORRES NOVAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Conde, 

38  - 1º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do 
Conde, 38  - 1º.

  

TORRES VEDRAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua 9 de Abril, 

1 - 3 Dtº

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua 9 de 
Abril, 1 - 3 Dtº.

  
TRANCOSO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: A.C.R.T. Associação Cultural Re-

creativa de Trancoso

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: A.C.R.T. Associação Cultural 
Recreativa de Trancoso.

  
TROFA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD - Rua Camilo 

Castelo Branco, 222

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD - Rua Ca-
milo Castelo Branco, 222.

  
VAGOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VALE DE CAMBRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
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2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD.

  
VALENÇA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Edifício Palácio de 

Cristal, piso 4, sala 65

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Edifício Palácio 
de Cristal, piso 4, sala 65.

  
VALONGO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Rodrigues de 

Freitas, 880 Ermesinde

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Rodrigues 
de Freitas, 880 Ermesinde.

  
VALPAÇOS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD.

  
VENDAS NOVAS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Av. Da República, 

12

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Av. Da 
República, 12.

  
VIANA DO CASTELO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede Distrital do PSD/JSD - Alto 

Minho, Praça da Galiza

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Distrital do PSD/JSD - 
Alto Minho, Praça da Galiza.

  
VIEIRA DO MINHO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - (Centro de Co-

mércio)

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - (Centro de 
Comércio).

  
VILA DE REI

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 22h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Eduardo de 

Castro, Lote 6

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Eduardo 
de Castro, Lote 6.

  
VILA DO CONDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 18h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça da Repú-

blica, 7

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 

ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça 
da República, 7.

  
VILA DO PORTO (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Hotel Praia dos Lobos

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
VILA FLOR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VILA FRANCA DO CAMPO (AÇORES)

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 20h00 às 21h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Centro Cultural de Vila Franca e 

Polivalente de Ponta Garça

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede Regional do PSD/
Açores.

  
VILA NOVA DE CERVEIRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 16h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VILA NOVA DE FAMALICÃO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
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Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h30 às 20h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Adriano Pinto 

Basto, 12, 3º Esq., sala 14

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Adriano 
Pinto Basto, 12, 3º Esq., sala 14.

  
VILA NOVA DE FOZ CÔA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Praça do Tablado, 

C. Comercial Sacadi, 2

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Praça do 
Tablado, C. Comercial Sacadi, 2.

  
VILA NOVA DE GAIA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Dr. Francisco 

Sá Carneiro, 1323

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 1323.

  
VILA NOVA DE POIARES

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 17h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VILA POUCA DE AGUIAR

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 

ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 

da JSD.

HORAS: das 16h00 às 17h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VILA REAL

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 14h00 às 15h30
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD/JSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD/JSD.

  
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 18h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Almirante 

Cândido dos Reis, 98

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Almirante 
Cândido dos Reis, 98.

  
VILA VERDE

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua 1 de Maio, 33

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua 1 
de Maio, 33.

  
VILA VIÇOSA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 15h00 às 17h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Augusta, 177

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Augusta, 
177.

  
VINHAIS

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 21h00 às 23h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  
VISEU

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua do Rossio, 

14, 2.º

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem 
o substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao 
acto eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua do 
Rossio, 14, 2.º.

  
VIZELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 19h00 às 20h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD - Rua Fonseca e 

Castro, 7

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD - Rua Fonseca 
e Castro, 7.

  
VOUZELA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos 
Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes 
desta Secção, para reunirem no dia 6 de Novembro de 
2010, na hora e local abaixo indicados, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Delegados ao XXI Congresso 
da JSD.

HORAS: das 18h00 às 19h00
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do PSD

Nota: AS listas candidatas deverão ser entregues 
ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem o 
substitua, até às 24h00 do terceiro dia anterior ao acto 
eleitoral no seguinte local: Sede do PSD.

  


