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CDS-PP
| Redacção | 

A presidente do partido, Assun-

ção Cristas, acompanhou ontem

o dia de campanha do CDS-PP

no distrito de Braga que passou

pela feira semanal de Barcelos.

“Fomos muito bem recebidos,
com entusiasmo e sentimos a
confiança das pessoas” começou
por dizer Assunção Cristas. A lí-
der o CDS apontou depois para
o dia de domingo, data das elei-
ções. “É muito importante que
as pessoas vão votar e expres-
sem o seu voto no CDS porque o
que está em questão aqui no dis-
trito é a eleição de um deputado
entre o CDS e os partidos mais à
esquerda”. 
A eleição do Durval Ferreira, fa-
malicense e que bem conhece o
distrito, será importante para o
equilíbrio de forças e para a de-
fesa das propostas do CDS e do

distrito” sustentou Assunção
Cristas.

Depois da arruada pela feira a
comitiva seguiu para um almoço
de campanha com representan-
tes de todas as concelhias do
partido em Braga. 

Telmo Correia, cabeça de lista
pelo distrito e deputado por este
círculo desde 2009, realçou a
importância de manter a votação
no CDS. “Queremos continuar a
fazer um trabalho de defesa do
distrito, e há aqui muitas ques-

tões, como a mobilidade, o esta-
do social de parceria, a defesa do
investimento público em obras
necessárias e identificadas ao
longo da campanha, de que não
abdicaremos de defender Braga
e todos os seus concelhos”. 

“É importante manter a votação no CDS-PP”
EM BARCELOS, na feira semanal, a líder do CDS-PP acompanhou o cabeça de lista do partido pelo círculo de Braga lembrando
que está em questão a eleição de um deputado entre o CDS e os partidos mais à esquerda.
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Presidente do CDS-PP juntou-se ao cabeça de lista por Braga em campanha que passou pela feira semanal de Barcelos

O CDS-PP começou o dia
de campanha de manhã
bem cedo, junto à
estação de comboios de
Braga. Gonçalo Pimenta
de Castro, candidato do
partido por Braga ouviu
muitas queixas dos
utilizadores, uma
posição que o partido já
havia enfatizado no
decurso da campanha.
“Exigem-se soluções de
mobilidade equivalentes
àquelas que são
disponibilizadas nas
áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto”.

+ mobilidade

PAN
| Redacção | 

O porta-voz do PAN, André Sil-

va, participou em acções de

campanha no distrito de Braga,

concretamente nos concelhos de

Esposende e Barcelos.

Em Esposende, a comitiva do

PAN — que além de André Silva

integrava o cabeça de lista por

Braga, Rafael Pinto — visitou a

associação de defesa e educação

ambiental Rio Neiva, com sede

na foz do rio Neiva, reserva na-

tural do litoral Norte. 

O objectivo da visita foi conhe-

cer o trabalho da associação bem

como os problemas ambientais

do concelho. 

“Precisamos de muito mais

apoio para estas associações que

fazem um excelente trabalho de

protecção e sensibilização am-

biental”, afirmou Rafael Pinto,

citado num comunicado.

Os candidatos seguiram depois

para Barcelos, onde decorreu

uma grande acção de rua de

campanha eleitoral.

A comitiva do PAN esteve vá-

rias horas no centro da cidade

barcelense em acções de contac-

to com a população. 

“Falamos com centenas de pes-

soas e foi bom perceber que te-

mos o apoio da população de

Barcelos”, afirmou Rafael Pinto. 

André Silva, foi reconhecido

pelos barcelenses “que demons-

traram o seu apoio às causas do

PAN, afirmando que o deputado

diz sempre a verdade na televi-

são”.
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André Silva e Rafael Pinto, candidatos do PAN, numa acção de rua em Barcelos

Acções de rua

André Silva juntou-se à campanha
do PAN em Esposende e Barcelos MPT

| Redacção | 

No âmbito da campanha eleito-

ral, o MPT – Partido da Terra

esteve reunido com a UGT, na

sede em Braga do SPZN - Sin-

dicato de Professores da Zona

Norte. Mário Freitas, Carla Fa-

ria e Isabel Vilar representaram

o Partido da Terra e agradece-

ram o excelente trabalho desta

instituição na defesa do traba-

lhadores de Braga.

Mário Freitas abordou algu-

mas preocupações de âmbito

social, que preocupam o MPT,

nomeadamente as questões de

violência doméstica, violência

sobre idosos o assédio moral e

sexual, realidades no nosso país

e com grande incidência no dis-

trito de Braga.

A proposta do MPT passa pela

mudança de mentalidades, com

a Educação Cívica dos mais jo-

vens, mas também pela mudan-

ça da lei nestas matérias. A lei

tem de ser mais penalizante pa-

ra os agressores, sustentam.

Candidatos por Braga

MPT reuniu com UGT

DR

Candidatos do MPT por Braga reuniram com dirigentes da UGT


