
contributos para
a história do PSD,

na área oeste
1974 – 2014

Comissão PolitiCa
Distrital oeste

J O S É  D A M A S  A N T U N E S

JO
S

É
 D

A
M

A
S

 A
N

T
U

N
E

S
co

nt
rib

ut
os

 pa
ra

 a 
his

tó
ria

 do
 PS

D, 
na

 ár
ea

 oe
st

e  
   1

97
4 –

 20
14

IS
B

N
 9

78
-9

89
-6

91
-3

74
-8

w
w

w
.s

in
ap

is
.p

t

O Partido Social Democrata, marcou de forma profunda as últimas quatro 
décadas da história de Portugal, deixando um legado que todos os militantes 
e simpatizantes se devem orgulhar.
Este livro, visa sistematizar informação relevante sobre a ação do PSD no 
Oeste ao longo destes quarenta anos, homenageando os jovens, as mulheres 
e os homens que no Oeste se dedicaram ao nosso partido, quer na sua 
implantação quer na defesa dos seus ideais, sempre ao serviço dos Oestinos.
A sua edição insere-se num vasto programa que a Comissão Política Distrital 
do PSD do Oeste levou a efeito para evocar o 40.º aniversário do PSD, 
ficando um registo que permitirá a muitos um melhor conhecimento da 
história do Partido no Oeste e estimular os mais jovens a empenharem-se 
num ainda maior fortalecimento do PSD.
Acredito que muitos leitores recordarão com saudades pessoas, e momentos 
vividos com o PSD, e todos vão sentir a força do PSD a audácia dos 
fundadores, a garra dos militantes do PSD.
Aos simpatizantes e militantes o reconhecimento da CPD do PSD Oeste 
pela disponibilidade e pela garra de sempre ao serviço do PSD pelo nosso 
Oeste, por Portugal.

Duarte Pacheco
Presidente da Comissão Política Distrital Oeste
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PREFÁCIO

É com sentida gratidão que me associo a esta iniciativa dos 
Social ‑Democratas da região Oeste. Trata ‑se não apenas de um 
esforço notável para construir a memória colectiva do PSD 
como também de um desafio para que todas as estruturas do 
nosso Partido se sintam motivadas para proceder à construção 
das suas próprias histórias locais. É esta a genética do nosso 
PSD: um Partido de bases, construído de baixo para cima, um 
Partido de militantes afectuosos e dinâmicos.

Este livro é um inestimável contributo para compreender 
o passado do PSD. Atrevo ‑me mesmo a dizê ‑lo: é um contri‑
buto para melhor compreender o processo de construção da 
própria democracia em Portugal. Estou convicto de que a his‑
tória do nosso País se escreve também com as páginas deste 
livro porque são as estórias individuais de cada um de nós que 
constituem a memória colectiva do nosso povo.

Desde o dia 16 de Março de 2014 que temos vindo a co‑
memorar pelo País inteiro os 40 anos da conquista da liberda‑
de e da criação do nosso Partido. Como sabemos, a fundação 
institucional do PSD ocorreu no dia 6 de Maio de 1974, mas 
o PSD nasceu ideologicamente muito antes do 25 de Abril. O 
PSD forjou ‑se na luta que os seus fundadores começaram a 
desenvolver no final da década de 60 e que depois prossegui‑
mos todos nas décadas seguintes.
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Somos por isso um Partido reformista e fiel depositário dos 
valores herdados de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto 
Balsemão e Joaquim Magalhães Mota.

Somos um Partido de homens e mulheres que depois do 
25 de Abril lutaram pela liberdade contra todas as formas de 
ditadura, fossem de direita ou de esquerda.

Somos um Partido fundador do regime democrático e de‑
fensor intransigente da democracia parlamentar do tipo oci‑
dental e da vocação europeísta de Portugal. 

Sim, somos um Partido com este passado, mas tendo bem 
presente as difíceis e motivadoras missões que o futuro con‑
tinua a reservar ‑nos. 

Estamos todos bem cientes do papel fundamental da Social‑
‑Democracia nestes tempos de instabilidade e risco porque são 
os tempos incertos que exigem convicções inabaláveis e a Social‑
‑Democracia continua a reinventar ‑se e a superar os sucessivos 
desafios com que as sociedades modernas se vão deparando.

Acreditar na Social ‑Democracia no século XXI significa 
continuar a construir um País livre de intervenções externas e 
capaz de crescer sustentavelmente. 

Acreditar na Social ‑Democracia no século XXI significa 
defender a protecção dos sectores mais vulneráveis e o incen‑
tivo às novas gerações. 

Acreditar na Social ‑Democracia no século XXI significa 
continuar a colocar as pessoas à frente das ambições individu‑
ais, que não têm lugar na actividade política.

Este oportuno livro espelha bem quem são os Social‑
‑Democratas, quem somos, quais são os nossos valores e, acima 
de tudo, a nossa capacidade individual e colectiva para colocar  
sempre acima de tudo Portugal e os Portugueses.

José Matos Rosa 
Secretário ‑Geral
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QUARENTA ANOS

Tendo ‑me sido dada, o que tenho por imerecida, a honra 
de presidir à Comissão de Comemoração dos 40 anos do PSD 
para a Área Oeste e inserta a publicação deste trabalho no âm‑
bito desta comemoração, é da mais elementar justiça saudar e 
louvar o seu autor, o nosso amigo e companheiro Eng.º José 
Francisco Damas Antunes pela iniciativa e pelo empenho e 
competência, com elevada qualidade e rigor, postos na pes‑
quisa e recolha dos dados e eventos referíveis ao PPD/PSD 
na Área Oeste, tornando possível tê ‑los acessíveis a todos nós. 
Por todos nós muito obrigado.

Também é devida uma palavra muito especial à Comissão 
Política Distrital, e seja ‑me permitido que o faça na pessoa do 
seu Presidente Dr. Duarte Pacheco, pela obtenção dos meios 
que possibilitaram a publicação em livro de tão importante, 
necessário e exigível trabalho.

Comemorar os 40 anos de vida do PPD/PSD é muito mais 
que comemorar 40 anos de um partido político e, até, muito 
mais do que comemorar 40 anos de democracia. Comemorar 
os 40 anos do PPD/PSD é lembrar 40 anos do que mais no‑
bre e sublime existe na alma portuguesa, nas raízes profundas 
e históricas de um povo que vai além do impossível quando a 
dificuldade surge, que acredita no trabalho que dá o pão, que 
acredita na liberdade com responsabilidade, na igualdade de to‑
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dos perante a lei e no direito de todos à igualdade de oportuni‑
dades, que acredita no indivíduo mas, porque solidário, também 
na família e na sociedade, estando, por tal impulso, disponível 
a sacrifícios por um filho, pelo seu próximo, pelo seu país ou, 
simplesmente, por um ideal em que acredite.

Destas raízes resultaram os valores sempre defendidos pelo 
PSD: um Estado de Direito; a primazia da sociedade civil so‑
bre o Estado; a defesa da pessoa humana, do pluralismo polí‑
tico e social, da correção de injustiças, da não descriminação, 
do respeito pela livre iniciativa; pela propriedade legítima; pelo 
direito à educação, à saúde e à Justiça, e destes valores resultou 
que o PPD/PSD, um partido que à nascença era dado como 
impossível, viesse ‑se a constituir ‑se como um partido popular, 
transversal a toda a sociedade, e viesse a ter consigo, logo nas 
primeiras eleições livres realizadas em Portugal, mais de um 
milhão e meio de eleitores. 

A implantação do então Partido Popular Democrático so‑
freu a mais violenta obstaculização a nível do poder instalado, 
de raiz marxista, sofreu da publicidade negativa dos meios de 
comunicação social de então e, especialmente a sul do Monde‑
go, sofreu dos insultos, agressões e perseguições a militantes e 
simpatizantes, destruição de sedes e obstrução à realização de 
comícios, sessões de esclarecimento ou simples distribuição de 
propaganda. Porém, esses obstáculos e dificuldades, não impe‑
diram o povo de, nas eleições para a Assembleia Constituinte, 
dar mais votos ao PPD do que a toda a esquerda marxista ra‑
dical junta. Este é o marco que torna o PPD/PSD um partido 
determinante na evolução da democracia portuguesa e na vida 
dos portugueses. (Nas primeiras eleições livres, ganhas pelo PS 
mas do qual saíra a área marxista radical de Manuel Serra para 
formar a Frente Socialista Popular, o PPD teve 1.507.282 vo‑
tos, mais do dobro do PCP que teve 711.935 e de toda a es‑
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querda radical junta que teve 1.029.966, esquerda que até aí se 
afirmava como dona do povo e do país)

Com o 25 de Novembro de 1975 e a Revisão Constitucio‑
nal de 1982, a democracia consolida ‑se e são as raízes culturais 
do povo português e os seus valores que, especialmente com 
o PSD, assumem a gestão da vida política, na extinção da tu‑
tela do MFA, na adesão à Europa e ao Euro, na defesa na Lu‑
sofonia e na defesa das liberdades e garantias que uma Cons‑
tituição, expurgada de peias ideológicas contrárias ao querer 
do povo, consagra.

Porque somos, o Partido Social Democrata, guardiães des‑
sas raízes e dessa alma que nos permitiu nascer e chegar aqui, 
importa, para que o sacrifício destes 40 anos não seja esbanja‑
do na demagogia consumista e despesista habitual dos partidos 
da oposição mas resulte em favor de nossos filhos, de nosso 
país e de nosso ideal, que nos unamos, levemos connosco os 
que partilham do mesmo futuro e caminhemos para a vitória 
que nos espera.

Emanuel de Menezes Lima
(Presidente da Comissão de Comemoração dos 40 anos do PSD para 

a Área Oeste)
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INTRODUÇÃO

O ideal teria sido escrever a história do PPD/PSD desta área 
geográfica denominada internamente no PSD, como “Lisboa 
Área Oeste”, mas querendo apresentar um trabalho a incluir 
no âmbito das comemorações do 40º aniversário do Partido, 
não me foi viável consultar todas as fontes disponíveis, nome‑
adamente os jornais regionais e o “Povo Livre”, bem como 
contactar todos os principais actores da árdua tarefa de im‑
plantação do partido na “região”.  

Apesar de saber que as comemorações decorreriam entre 
Maio de 2014 e Maio de 2015, só me foi viável iniciar as con‑
sultas e pesquisas no início de 2015, por necessidade de con‑
cluir um trabalho académico que tinha em mãos.

Mas como, para mim, o óptimo é inimigo do bom, decidi 
elaborar este trabalho sobre a história do PSD no Oeste, cons‑
ciente de que ficará incompleto, mas certo que será uma base 
de partida e um contributo para essa história, razão pela qual 
lhe chamamos “subsídios para a história do PSD”.

Este trabalho contempla em regra as actividades de âmbito dis‑
trital, ficando assim por escrever muita história do PSD, de âmbito 
concelhio. Assim como as actividades realizadas pela JSD e TSD.

Há desequilíbrios entre os vários anos, ou mandatos dos ór‑
gãos distritais, na quantidade de informação, este facto deve ‑se 
essencialmente ao que o arquivo da distrital contém.    
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Aprendi muito sobre o passado do PSD destes seis conce‑
lhos oestinos, sobre as pessoas corajosas que iniciaram a sua 
implantação, sobre algumas das causas em que se empenha‑
ram, sobre a importância na defesa da cultura democrática que 
ajudámos a desenvolver, e sobre as muitas obras que directa, 
ou indirectamente conseguimos que se concretizassem e assim 
ajudámos ao desenvolvimento desta nossa região.

No Oeste a história destes últimos 40 anos passou muito 
pelo PSD, organizado como partido politico, pela distrital Oes‑
te, pelas suas secções ou concelhias, mas também pela acção 
dos seus militantes e simpatizantes, que “deram a cara” nas Co‑
missões de Moradores; de Melhoramentos; de Trabalhadores; 
Associações de Estudantes; Assembleias de Freguesia; Juntas 
de Freguesia; Assembleias Municipais; Câmaras Municipais; 
nas mesas de voto, nas muitas Colectividades e Associações; 
no seio da sociedade civil, a generalidade nada recebe, ou até 
se prejudica, por falarem ou representarem o PSD. Foram mi‑
lhares de pessoas a defender os ideais da social democracia, e 
a praticar esse mesmo ideário, não é possível agradecer a todos 
individualmente, fica aqui o agradecimento geral, dos mais co‑
nhecidos aos mais anónimos..

A pesquisa permitiu perceber que a distrital Oeste, não existe 
só pelo “peso” e influência de Moura Guedes, são os estatutos 
do Partido, aprovados em Outubro de 1976, que reconhecem 
as diferenças reais nos Distritos de Lisboa e do Porto, abrindo 
a possibilidade de haver nestes Distritos, estruturas partidárias 
agrupando várias secções, “tipo distritais”. E o Oeste não per‑
deu essa oportunidade. 

È indiscutível, e incontornável, a importância de Afonso de 
Moura Guedes na implantação do partido na Área Oeste do 
Distrito de Lisboa, mas há outros nomes de relevância nacio‑
nal que terão então contribuído para a importância desta Dis‑
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trital, nomeadamente: José Furtado Fernandes, Maria Raquel 
Ribeiro, e José Bento Gonçalves. E que outros continuaram, 
nomeadamente os que foram Presidentes da Comissão Politi‑
ca Distrital: Vasco Miguel, António Bento, Lélio Lourenço, e 
Duarte Pacheco.

Há quatro actividades realizadas nesta nossa Área Oeste, 
que são de dimensão nacional, e como tal merecem ser desta‑
cadas: Convívio do Vimeiro, a 2 de Abril de 1978, que abre as 
portas ao regresso de Sá Carneiro à liderança do PSD; Reunião 
do Conselho Nacional, em Fevereiro de 1979, no Vimeiro; As 
Jornadas Parlamentares em Junho de 1998; O XXX Congresso 
Nacional em Torres Vedras, em Outubro de 2007. 

Por último uma referência aos militantes anónimos que no 
dia a dia não se envergonham de defender as posições parti‑
dárias, mas também criticando ‑as quando discordam, colabo‑
rando assim com o discernimento necessário aos dirigentes. 
E a todos os que assumiram ou assumem cargos nos órgãos 
Distritais e de Secção, obrigado.

José Damas Antunes
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ÁREA OESTE: IDENTIFICAÇÃO

Em Portugal a divisão administrativa não é única, vai va‑
riando consoante os vários poderes instituídos, não há uma só 
estrutura, tornando ‑se por vezes complexa, e em alguns temas 
de difícil identidade para o cidadão comum. Não é uma ques‑
tão recente, vem ‑se arrastando ao longo dos séculos.

São mais evidentes e mais tradicionais as diferenças entre 
as estruturas administrativas do Governo e dos Tribunais, dois 
dos Órgãos de Soberania consagrados na Constituição da Re‑
pública Portuguesa.

A actual Constituição da República estabelece que o País se di‑
vide em Regiões Administrativas e Regiões Autónomas; na prática 
tal não se verifica uma vez que as primeiras nunca foram criadas, 
permanecendo a divisão administrativa com base nos Distritos.

Para fins estatísticos e na relação com a União Europeia 
Portugal Continental está dividido em cinco regiões NUTS, 
que foram aceites a nível comunitário pela União Europeia, te‑
mos as NUTS II, denominadas: Norte, Centro, Lisboa e Vale 
do Tejo, Alentejo, e Algarve, e estas divididas em NUT III, em 
regra coincidentes com as Áreas Metropolitanas e as Comuni‑
dades Intermunicipais. 

Os seis concelhos da Área Oeste, integram a NUT III Oes‑
te, para fins estatísticos, e para fins Comunitários, incluída na 
NUT II Centro. 
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O Oeste caracteriza ‑se pela sua diversidade produtiva, com 
um forte potencial agrícola e turístico, rica em património na‑
tural, construído, e cultural.

Para fins eleitorais os seis concelhos integrantes da Área 
Oeste pertencem ao Distrito de Lisboa, a que corresponde o 
respectivo círculo eleitoral, com o mesmo nome. 

Nas Legislativas de 2011 o círculo eleitoral de Lisboa tinha 
1.882.740 eleitores inscritos, elegeu 47 Deputados, dos quais 
18 são do PSD1, só um desta Área Oeste foi eleito pelo PSD, 
o Duarte Pacheco, já houve legislaturas em que foram eleitos 
dois Deputados, e assim deveria ser sempre, para uma verda‑
deira representatividade destas populações, dos concelhos de: 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de 
Monte Agraço, e Torres Vedras.

A sua localização destes concelhos no distrito pode ser vis‑
ta na imagem infra.

Mapa do Distrito de Lisboa 

www.distritosdeportugal.com   
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População em 2011, Recenseamento e Área em 2013

Distrito
de Lisboa População % Eleitores % Área, 

km2 %

Os 16 
concelhos 2.250.533  1.911.568  2.816,28  

Os 6 
Concelhos  
da Área 
Oeste

186.242 8,3% 155.452 8,1% 1.163,50 41,3%

Alenquer 43.267  34.660  304,2  

Arruda dos 
Vinhos 13.391  10.399  78  

Cadaval 14.228  12.560  174,9  

Lourinhã 25.735  22.917  147,2  

Sobral 
Monte 
Agraço

10.156  8.041  52,1  

Torres 
Vedras 79.465  66.875  407,1  

Fontes: INE, censos de 2011; Direcção Geral da Administração Interna, Recensea‑
mento 2013; Área – Direcção Geral do Território, CAOP 2013.
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ENTREVISTAS/DEPOIMENTOS A 
PRESIDENTES DA DISTRITAL DA ÁREA OESTE 

DO PSD

Infelizmente já não podemos contar com nenhum depoi‑
mento do fundador e 1º Presidente, de 1977 a 1987, Afonso 
de Moura Guedes, falecido em 2005.

Vasco Miguel 2º Presidente da Distrital, entre 1988 e 1993

P  ‑ Razão de candidatura a Presidente da CPD
R  ‑ A razão da minha candidatura teve em primeiro lugar 

a ver com a disponibilidade que sempre tive como militante 
para ocupar qualquer cargo que os militantes entendessem  ser  
proveitoso para o PSD e estar adequado às minhas possibili‑
dades, acrescido neste caso de um acompanhamento enrique‑
cedor  como vice presidente ao lado do saudoso  Dr. Afonso 
Moura Guedes ao que podemos  ainda juntar  o apoio expres‑
so e inequívoco de todas as secções concelhias.

P  ‑ Pontos fortes do mandato, ou dos mandatos
R  ‑ Penso que os pontos fortes dos meus mandatos foram 

o empenhamento que tivemos no sentido de evitar que as em‑
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presas maiores empregadoras e cooperativas fossem para in‑
solvência, não se tendo registado felizmente um único caso, é 
também digno de registo o aumento substancial da rede escolar 
assim como de estruturas desportivas cobertas, não podemos 
de modo nenhum deixar de referir o auto estrada A8 que che‑
gou ao oeste, muita coisa mais poderia ser referida, mas a lei 
quadro das regiões demarcadas e as novas regiões vitivinícolas 
são efectivamente pontos muito fortes  dos nossos  mandatos.

P  ‑ Grandes actividades decorridas no seu mandato
R  ‑ As grandes actividades dos meus mandatos, penso que 

passaram pela organização e dinamização das secções concelhias 
que resultaram na conquista de duas câmaras, ficando a escassas 
dezenas votos da conquista de outras duas, ainda a mobilização 
de quadros em conferências, reuniões e palestras organizadas pelo 
gabinete de estudos com a finalidade de inventariar as carências, 
dificuldades e potencialidades da zona oeste, e ainda para a elabo‑
ração de duas moções de estratégia aos congressos do PSD, a gran‑
de mobilização dos militantes e simpatizantes foi talvez a maior 
acção dentro das actividades que definimos como prioritárias.

P  ‑ Momento único vivido, como Presidente da CPD, 
que não irá esquecer

R  ‑ O momento que como presidente da CPD nunca irei 
esquecer foi sem dúvida a intervenção no maior comício de 
sempre que se realizou no oeste precisamente na Av. Henriques 
Nogueira perante dezenas de milhar de pessoas nas eleições 
legislativas de 1991, em que num palco absolutamente vazio 
só falei eu e o Prof. Cavaco Silva.

P  ‑ Quais as principais qualidades da Área Oeste
R  ‑ As principais qualidades do Oeste têm quanto a mim 

a ver com a diversidade das suas potencialidades, que vão da 
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serra ao rio e da lezíria ao mar, cuja  interajuda para fazer fun‑
cionar esta conjuntura, faz desta região e do deu povo um es‑
paço solidário, ecléctico, trabalhador e produtivo.

P  ‑ Desejos que ficaram por realizar no seu mandato
R  ‑ Muitos desejos ficaram por cumprir certamente, até 

porque sou um homem insatisfeito, um deles que os municí‑
pios fossem social democratas, que a ligação Torres Carregado 
tivesse sido uma realidade, que uma grande central de emba‑
lamento que congregasse todo o vinho  leve fosse uma arma 
poderosa de promoção e venda abrindo assim a possibilidade 
de continuarmos a ter uma mancha continuada de vinhedos, 
também era meu desejo que a área oeste tivesse um Porto de 
Mar com dimensão,  que existisse   uma certificação para todos 
os produtos alimentares aqui produzidos dando ‑lhes prestigio 
e mais valia, estas são algumas das muitas coisas que ambicio‑
nei fazer e que infelizmente não consegui concretizar.

P  ‑ Numa palavra como escreveria a sua passagem pela 
presidência da CPD

R  ‑ Numa só palavra os meus mandatos?  aqui vai porven‑
tura com algum narcisismo : Dinamismo  

P  ‑ Curiosidades vividas 
R  ‑ Curiosidades vividas, a colagem dos primeiros cartazes 

do PPD nos torreões do mercado municipal em Alenquer, 
grande conquista de terreno aos adversários com segurança 
armada, como era difícil naquele tempo lutar pela  democracia. 
Como poderei esquecer o batalhão de militantes comandados 
pelo companheiro  Bergano  numa povoação, onde tivemos na 
primeira reunião três pessoas  e a pintura  da estrada de Alen‑
quer até  Olhalvo feita por mim e  pelo Francisco Cipriano. As 
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campanhas feitas com um megafone do Benfica de Alenquer 
no Capri conduzido pela Mila Graça, quantos palavrões nos 
chamaram, alguns protagonistas graças a Deus hoje grandes 
democratas. Na primeira vez que fui vereador, mesmo da opo‑
sição tinha pelouros distribuídos, como as coisas mudam para 
pior, o poder faz mal a muita gente. O apedrejamento por duas 
vezes do meu modesto Honda 357 após sessões de esclareci‑
mento, o boicote de uma sessão em Ribafria por alguém que 
viria a ser um grande militante do PSD o companheiro João 
Gualdino. Os serões com o conselheiro David António grande 
mestre da política, o anúncio que me foi feito pelo companhei‑
ro José Saloio que eu seria candidato a deputado. O exemplo 
de militância, serenidade, empenhamento e ética que me de‑
ram os companheiros Francisco Silva e Manuel Guerra, mui‑
tas mais teria para vos contar, mas por agora acabo com uma 
curiosidade que teve muito a ver com o que julgo ter contri‑
buído enormemente para ter sido uma carreira política de su‑
cesso, a disponibilidade e o aconselhamento da minha família, 
particularmente da minha mulher.

António Bento, 3º Presidente da Distrital, 1993 a 1997

P  ‑ Razão de candidatura a Presidente da CPD
R  ‑ Candidatei ‑me com toda a naturalidade, sem nenhuma 

razão forte, num processo normal, depois de ter permanecido 
17 anos na C.P.D., (entre Abril de 77 e Março de 1994), tendo 
sido vogal em 5 mandatos e 5 como Vice ‑ Presidente, primeiro 
do Dr. Afonso Moura Guedes e depois do Engº. Vasco Miguel.

Com a saída deste, foi entendido que deveria ser eu a as‑
sumir a Presidência, o que fiz em Março de 1994 e até Março 
de 1997, numa missão de serviço, como o tinha feito desde a 
criação da C.P.D., sem qualquer ambição pessoal.



25

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

P  ‑ Pontos fortes do mandato, ou dos mandatos
R  ‑ A campanha eleitoral para as Legislativas de 1995, na 

Candidatura do Dr. Fernando Nogueira.

P  ‑ Grandes actividades decorridas no seu mandato
R  ‑ A comemoração do XX Aniversário do P.S.D.

P  ‑ Momento único vivido, como Presidente da CPD, 
que não irá esquecer

R  ‑ A reunião que tive em 04/01/1995, com o Dr. Fernan‑
do Nogueira, durante mais de uma hora, para tratar do futuro 
do Partido na Área Oeste, nomeadamente sobre as eleições na 
C.P.D., onde reflectimos conjuntamente sobre o que seria me‑
lhor para o Partido. No fim da reflexão, tive o grato prazer de 
obter do Dr. Fernando Nogueira, a expressão da sua absoluta 
confiança no que eu entendesse decidir, porque o que fizesse 
tinha o seu total apoio, que nem sequer emitia a sua opinião, 
porque sabia que eu faria sempre o melhor para o Partido.

Ao concluir aquela reunião e dada a forma amistosa do nos‑
so relacionamento, fiz ‑lhe a seguinte pergunta: 

Diga ‑me, se assim o entender e se souber, o que pensa o 
Professor do seu futuro político?

O Dr. Fernando Nogueira questionou ‑me porque fazia eu 
aquela pergunta?

A resposta pronta foi porque aquilo que o Professor disse há 
dias, num jantar com os Presidentes das Distritais, em que afir‑
mou que estava próximo o Congresso (Fevereiro) e que compe‑
tia às Distritais prepará ‑lo bem e escolher os futuros dirigentes.

Perante a minha resposta foi a vez do Dr. Fernando No‑
gueira me questionar sobre o que eu pensava disso.

Respondi ‑lhe dizendo que nunca tal tinha sido dito pelo 
Professor, antes dos Congressos e concluí dizendo, é minha 
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convicção que ele não vai continuar a ser Presidente do Par‑
tido, que quer continuar a ser Primeiro Ministro até às próxi‑
mas eleições e depois candidata ‑se a Presidente da República.

Em resposta, o Dr. Fernando Nogueira disse ‑me, que nada 
sabia acerca do futuro político do Professor, mas que eu tinha 
fortes probabilidades de acertar.

Despedimo ‑nos muito amistosamente e posteriormente 
constatou ‑se que tudo o que previ, concretizou ‑se.

P  ‑ Quais as principais qualidades da Área Oeste
R  ‑ As principais qualidades do Oeste são a sua gente e o 

seu potencial económico.
Desde que bem liderado, o Oeste pode ser das regiões mais 

prósperas do País, todavia entendo que só parte tem sido feito 
e foi ‑o principalmente pelos empresários.

Os agentes políticos, institucionais, não têm tido a necessá‑
ria competência para liderar o progresso da região.

P  ‑ Desejos que ficaram por realizar no seu mandato
R  ‑ Ficou por realizar a transmissão das minhas funções, 

serenamente, devidamente ponderada, a quem pudesse asse‑
gurar a expansão do Partido em toda a área da C.P.D. e para‑
lelamente o desenvolvimento da região.

Pelo contrário, o Partido definha, quási que só existe em 
períodos eleitorais, com a consequente perda de influência, 
encontrando ‑se desligado da Sociedade, e isto porque predo‑
mina o egoísmo e o interesse de alguns, a quem é mais fácil 
controlar, sendo poucos.

P  ‑ Numa palavra como escreveria a sua passagem pela 
presidência da CPD

R  ‑ A minha passagem pela Presidência da C.P.D. foi exerci‑
da com a simplicidade e a humildade que me caracteriza, pro‑
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curando a harmonia de todas as secções e a amizade de todos 
os dirigentes e militantes.

P  ‑ Curiosidades vividas 
R  ‑ Saliento, como curiosidade vividas, tanto na Presidên‑

cia da C.P.D. como em todos os mandatos anteriores, a estima 
com que fui distinguido pela quási totalidade dos dirigentes 
Nacionais e por bastantes Ministros e Secretários de Estado.

Sempre que solicitei apoios para resolver diversas ques‑
tões, era prontamente atendido e solucionados os assuntos 
apresentados.

Recordo o meu último empenhamento, tratado com o Mi‑
nistro do Trabalho, Engº. Falcão e Cunha em Julho/ 1995 e 
por sua delegação com o Secretário de Estado Dr. Salter Cid, 
sobre a situação da Casa Hipólito.

Após diversas reuniões, deliberadamente sigilosas, quan‑
do estava encontrada a solução, fui com vários directores da 
Casa Hipólito, em fins de  Julho/ 1995, a uma reunião com o 
Dr. Salter Cid, onde foram definidos os procedimentos que 
os mesmos se comprometeram realizar, para culminar com o 
perdão da dívida.

Infelizmente, os mesmos não voltaram a procurar ‑me, por‑
que em Agosto, o Engº. Guterres veio à Casa Hipólito e pro‑
meteu que, quando fosse 1º. Ministro, solucionava o assunto.

A solução é a que se conhece, a Casa Hipólito foi para o 
fundo, quando se tinha construído a sua viabilização.

António Bento descreveu ‑nos ainda: a sua vivência do 11 de 
Março em Torres Vedras, que transcrevemos quando aborda‑
mos este assunto, em 1975, e ainda os seus últimos contactos 
com Sá Carneiro, que transcrevemos no ano de 1980. 
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Lélio Lourenço, 5º Presidente da Distrital Oeste, 2003 ‑ 2009

P  ‑ Razão de candidatura a Presidente da CPD.
R  ‑ A principal razão que motivou a minha candidatura à Dis‑

trital foi o entendimento do contributo que podia dar no exer‑
cício de funções, mantendo a linha de continuidade com o meu 
antecessor, uma vez que pertenci à direcção da Distrital cessante. 
Entendia que podia dar um contributo sério e construtivo, sobre‑
tudo porque dispunha de sensibilidade nas matérias autárquicas 
e do poder local, com o conhecimento de causa sobre a região 
Oeste. Sou autarca desde 1989 e é, com espírito de dedicação à 
causa pública, que me tenho apresentado em todos os desafios 
que a vida se me apresenta: servir a região Oeste.

P  ‑ Pontos fortes do mandato, ou dos mandatos.
R  ‑ Assinalo, desde logo, o acompanhamento do trabalho 

dos nossos autarcas no terreno (Câmara Municipal de Arruda 
dos Vinhos e Câmara do Cadaval), a articulação com o De‑
putado Duarte Pacheco e com a Distrital do PSD de Leiria. 
O PSD ‑Oeste obteve a Presidência da Associação de Muni‑
cípios do Oeste (OesteCIM) e a Presidência da autarquia de 
Arruda dos Vinhos (com Carlos Lourenço). Outro ponto re‑
levante foi sintonia com o Governo Civil de Lisboa. Procura‑
mos em conjunto defender os interesses das populações em 
todos os “fóruns”. 

P  ‑ Grandes actividades decorridas no seu mandato.
R  ‑ A realização do XXX Congresso Nacional em Torres 

Vedras, a 12, 13 e 14 de Outubro de 2007 e a visita do então 
líder parlamentar, Pedro Santana Lopes, à região Oeste, nes‑
se mesmo ano. 
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P  ‑ Momento único vivido, como Presidente da CPD, 
que não irá esquecer.

R  ‑ A realização do Congresso Nacional do PSD. A Área 
Oeste e Torres Vedras, em particular, receberam, pela primeira 
vez, este evento, único e mobilizador. Os congressos consti‑
tuem momentos intensos e determinantes na vida de um par‑
tido; para o PSD constitui o órgão supremo da vida do Par‑
tido e sobre o qual recai a eleição dos órgãos e a definição da 
estratégia e acção políticas. 

P  ‑ Quais as principais qualidades da Área Oeste.
R  ‑ A região Oeste prima pelas suas enormes qualidades hu‑

manas. O Oeste é conhecido por ser uma Terra de Vinhedos 
e de Mar (o sector agrícola assume uma componente muito 
forte, com capacidade exportadora, com destaque para a pera 
rocha). A Área Oeste é feita de pessoas com garra, corajosas, 
livres, solidárias, generosas e respeitadoras das tradições locais, 
muito interiorizadas. 

P  ‑ Desejos que ficaram por realizar no seu mandato.
R  ‑ Fica sempre um sentimento de insatisfação, uma vonta‑

de de fazer mais. Procurei bater ‑me para que o Oeste obtivesse 
mais reconhecimento político. Ainda hoje, reconheço que há um 
tratamento desigual e discriminatório em relação à região Oeste, 
na forma como é realizada a escolha dos eleitos à Assembleia da 
República (precisamos de ter mais deputados que representem a 
voz da nossa comunidade no Parlamento Nacional). 

P  ‑ Numa palavra como descreveria a sua passagem 
pela presidência da CPD.

R  ‑ Espírito de total colaboração institucional. O mandato 
foi exercido em perfeita sintonia e total articulação com todos 
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os agentes políticos e institucionais da região. Juntos somos mais 
fortes. É através da entreajuda que se resolvem os problemas.

P  ‑ Curiosidades vividas.
R  ‑ Os momentos mais gratificantes foram e são sempre 

as alturas das campanhas eleitorais (e foram muitas). A forma 
dedicada e altruísta como os militantes se entregam às causas 
e bandeiras da nossa comunidade, mostram que estes momen‑
tos valem sempre a pena. Pelo PSD, sempre. 

Duarte Pacheco 4º (1997 ‑2003) e 6º (2009 ‑2015) 
Presidente da Distrital

P  ‑ Razão de candidatura a Presidente da CPD.
R  ‑ Em novembro de 2015, completo 12 anos como Pre‑

sidente da CPD ‑PSD Área Oeste. Uma primeira sequência de 
mandatos ocorreu entre 1997 e 2003, e uma segunda sequên‑
cia entre 2009 até hoje.

Nas diversas candidaturas, sempre entendi que ao desejar 
um PSD forte no Oeste, devia disponibilizar ‑me, para com 
uma equipa de mulheres e homens competentes e dedicados 
ao PSD e ao Oeste, trabalhar no fortalecimento do PSD na 
nossa região.

Os militantes do nosso partido retribuíram esta dedicação 
através de sucessivas reeleições que muito me orgulham e sen‑
sibilizam.

P  ‑ Pontos fortes do mandato, ou dos mandatos.
R  ‑ Os momentos mais significativos ao longo dos manda‑

tos que dirigi o PSD no Oeste, confundem ‑se com as sucessi‑
vas vitórias autárquicas em Arruda ‑dos ‑Vinhos e Cadaval, com 
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a consequente vitória do Carlos Lourenço para Presidente da 
Associação de Municípios do Oeste.

P  ‑ Grandes actividades decorridas no seu mandato.
R  ‑ Ao longo destes mandatos, pode ‑se recordar todos os 

momentos de campanha eleitoral e os milhares de militantes 
envolvidos, a sua dedicação, empenho, alegria e generosida‑
de — referendos, eleições autárquicas, europeias, legislativas 
e presidenciais.

Relevante ainda a política de aquisição de espaços para as se‑
des concelhias — Lourinhã primeiro, Cadaval mais recentemente 
e a procura de espaços mais adequados para as restantes sedes 
concelhias, de modo a proporcionar boas condições de trabalho 
aos militantes e simpatizantes do PSD em todo o Oeste.

Ao longo destes anos foi possível ter ainda no Oeste todos 
os líderes partidários, dirigentes do partido e governantes, numa 
ação contínua para estreitar laços entre os simpatizantes e mi‑
litantes do PSD do Oeste e as estruturas centrais do Partido.

P  ‑ Momento único vivido, como Presidente da CPD, 
que não irá esquecer.

R  ‑ Foram muitos os momentos e é impossível descrevê ‑los 
a todos, mas recordarei a fila de militantes na sede do PSD no 
Sobral, que chegava à rua para uma votação maciça na minha 
segunda candidatura à distrital; o abraço amigo que dei a Car‑
los Lourenço em Arruda ou a Aristides Sécio quando venceu 
pela primeira vez as eleições autárquicas, assim como o que dei 
a Lélio Lourenço, quando a vitória lhe fugiu.

P  ‑ Quais as principais qualidades da Área Oeste.
R  ‑ A Área Oeste tem a sua força nas suas gentes — mu‑

lheres e homens de trabalho incansável na busca de uma vida 
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melhor, a que o nosso Partido nunca ficou indiferente, gran‑
jeando dos melhores militantes que alguém pode desejar — 
gente séria, dedicada à causa pública, com um amor profundo 
pelo Oeste e por Portugal.

Desejos que ficaram por realizar no seu mandato.
R  ‑ Gostaria que nestes mandatos tivesse sido possível for‑

talecer ainda mais a força autárquica do PSD, nomeadamente 
nas eleições de 2013.

P  ‑ Numa palavra como descreveria a sua passagem 
pela presidência da CPD.

R  ‑ Plena dedicação ao Partido e ao Oeste.
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AFONSO DE MOURA GUEDES: FUNDADOR E 
LIDERANÇA, 1974 A 1988

Antes de 1974

O Oeste não fugiu à regra, também aqui o PPD/PSD não 
nasceu do nada, mas sim de estruturas que já refletiam e dis‑
cutiam sobre a sociedade, antes do 25 de Abril de 1974.

Parece que Afonso de Moura Guedes já distribuía em 1963 
e em anos seguintes, os folhetos «direito à informação» por 
baixo das portas das casas, na vila da Lourinhã. Era um opo‑
sicionista convicto à ditadura, um amante da liberdade e um 
advogado com uma oratória brilhante, e foi o primeiro subs‑
critor da lista pró ‑rotativa do jornal «República» no concelho 
da Lourinhã. Inutilizou o voto da União Nacional nas eleições 
fantoches de 19652..

Maria Raquel Ribeiro, natural do Cadaval, foi Deputada pela 
Ala Liberal, antes do 25 de Abril, entre 1969 e 1973, com Sá 
Carneiro, Pinto Balsemão, e Magalhães Mota, sendo pois na‑
tural ter aderido ao PPD logo no início da sua fundação. Foi 
chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PPD. Vide no 
anexo 1, o seu currículo.
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Maria Lucília Miranda Santos, advogada, de Torres Vedras, 
que aderiu ao PPD, tendo sido candidata nas eleições para a 
Constituinte, e eleita para o Conselho de Jurisdição Nacional, 
do qual se demitiu, e, do partido em final de 1975, foi uma ac‑
tiva anti fascista, em 1969 era a Delegada da Comissão Con‑
celhia da CDE, em Torres Vedras3

A 4 de Dezembro de 1970 é fundada a SEDES – Asso‑
ciação para o Desenvolvimento Económico e Social, entre os 
seus fundadores estão: Joaquim Magalhães Mota (Presidente e 
Coordenador); Francisco Sá Carneiro (membro do Conselho 
Coordenador); Afonso de Moura Guedes (membro do Con‑
selho Coordenador, de 24 de Abril de 1972, a 16 de Maio de 
1974); João Salgueiro (membro do Conselho Coordenador); 
Jorge Sá Borges (Secretário geral do Conselho Coordenador), e 
Amândio de Azevedo (Vice ‑Presidente da Assembleia Geral).4 

È também em 1970 que Afonso de Moura Guedes terá de‑
fendido no jornal “Badaladas” a criação do Distrito de Torres 
Vedras “Num momento em que se aproxima a reforma ad‑
ministrativa do nosso país é um imperativo não só nacional 
mas justo para Torres Vedras, a criação do distrito de Torres 
Vedras”5.

Marcelo Rebelo de Sousa analisando a viragem da SEDES, 
à esquerda, desde 1973, identifica a posição de duas pessoas 
do Oeste, no seio desses posicionamentos: Filomena Moura 
Guedes estava numa linha mista, entre neocapitalismo e socialismo, 
e Afonso de Moura Guedes defendia um socialismo basista e au‑
togestionário6 

O mesmo autor diz que Moura Guedes além de fundador 
da SEDES foi grande animador do chamado “Encontro da 
Terceira Força”, em 1973, onde apresenta a proposta de for‑
mação de um ou mais partidos políticos, em que Balsemão e 
Marcelo, entre outros, apoiaram7. Moura Guedes e outros au‑
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tores chamam ‑lhe “Encontro dos Liberais”, e no seu currículo 
confirma ter sido um dos activos no encontro, nele participou 
também Raquel Ribeiro8. 

Vemos pois que alguns dos que mais se empenharam na 
implantação do PPD/PSD já antes do 25 de Abril de 1974 in‑
tervinham na defesa do Oeste, veja ‑se o exemplo de Afonso 
Moura Guedes, era um dos fundadores da SEDES, com nú‑
cleo activo em Torres Vedras, e com intervenção pública, como 
esta em Janeiro de 1974: 

O debate sobre o IV Plano de Fomento, para vigorar de 1974 a 
1979, permitia alguma intervenção crítica que deixava transpa‑
recer algum descontentamento sobre a realidade torriense. O 
Dr. Afonso de Moura Guedes, num artigo intitulado “Torres 
Vedras – o desenvolvimento que não se fez”, interrogava ‑se 
sobre a razão pela qual o desenvolvimento de Torres Vedras 
tinha sido marginalizado naquele Plano, concluindo:
“Administrar, nos tempos que correm, exige largueza de pers‑
pectivas, imaginação, capacidade criadora, ia a dizer audácia (…).
“Em relação ao nosso meio local, creio que, tudo isso, teria 
exigido a realização prioritária de três políticas globais: uma 
política urbanística e de solo; uma política rodoviária; uma 
política industrial.
“Uma política urbanística e de solos que, corajosamente, pu‑
sesse cobro ao que há de sufocante e de caótico no desorde‑
nado crescimento da vila e a essa vergonhosa especulação de 
terrenos, que aqui ocorre, sacrificando toda a população ao 
proveito de muitos poucos.
“Uma política rodoviária que estabelecendo toda uma 
rede efectiva de ligações, no espaço inter ‑regional, per‑
mitisse uma cómoda e rápida circulação interna, de 
pessoas e de mercadorias, assegurando, deste modo, a 
Torres Vedras, a posição, a que tem direito, de pólo de 
desenvolvimento do Oeste.



36

José Damas antunes

“Uma política industrial que, começando por definir uma zona 
industrial, soubesse ordenar, depois, toda a estratégia conju‑
gada de acções, susceptíveis de criarem condições favoráveis 
à implantação de novas indústrias, no nosso meio (…).
“Pois foi tudo isso que não se fez, como reflecte o Plano de 
Fomento. O desenvolvimento que não se fez. Que não se sou‑
be construir como projecto de futuro. O comboio que mais 
uma vez se perdeu”9.

Se dúvidas houvesse sobre o envolvimento dos fundadores 
do PPD/PSD no Oeste, na luta anti ‑fascista, elas dissipam ‑se 
na inauguração da sede do PPD em Torres Vedras, a 1 de De‑
zembro de 1974, pouco meses depois da revolução, esse acto 
contou com a presença de militantes locais do PCP, que “diri‑
giram calorosa homenagem ao PPD e aos seus militantes pelo 
exemplo de luta anti ‑fascista e de combate pelo fortalecimen‑
to da unidade democrática que os mesmos têm vindo a dar”10.

1974

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o PPD não nasceu do 
nada, nem é um produto de mero improviso de ocasião, na sua opinião 
há três raízes a suportarem o nascimento do partido: 

Primeira – uma linhagem católica ‑social, nascida entre 1955 
e 1965, como reacção contra o Corporativismo de Estado, e 
encorpada no final dos anos 60 e no inicio de 70. Movimen‑
tos católicos, grupos de cristãos, associações, corporativas, 
jornais, revistas – lembre ‑se O Tempo e o Modo  ‑, até cineclu‑
bes exprimiram essa linhagem.
Segunda – uma linhagem socio ‑liberal e, aqui e ali, também 
social ‑democrática, defensora da democratização do Estado 
Novo, com intervenção destacada na pessoa de muitos dos 
deputados da chamada “ala liberal” durante boa parte dos 
anos do Marcelismo (1969 ‑1973).
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Terceira – uma linhagem tecnocrático ‑social, sobretudo pre‑
ocupada com os imperativos de desenvolvimento e justiça, 
e privilegiando as mudanças económicas, sociais e culturais 
como meio determinante de promover e alargar a Democra‑
cia. A SEDES – Associação para o Desenvolvimento Econó‑
mico e Social – criada em 1970, sob a égide dos “tecnocratas” 
da equipa económica da primeira fase do Marcelismo – cor‑
porizava este tipo de preocupações. Com a segunda e tercei‑
ra linhagens convergirão um pequeno mas activo grupo de 
ex ‑apoiantes da CDE (Comissão Democrática Eleitoral) de 
1969 – onde, além do PCP e de alguma extrema ‑esquerda, se 
haviam integrado socialistas cristãos e socialistas independen‑
tes – e elementos do Directório da Acção Democrato ‑Social 
(núcleo de oposição social ‑democrata moderada), que aderi‑
rão ao PPD antes do I Congresso, em Novembro de 1974.
É, pois, da confluência destes legados – social ‑cristão, social‑
‑liberal com afloramentos social ‑democráticos e social‑
‑tecnocrático – que nasce, ideologicamente, o PPD11.

Nos dias seguintes á Revolução a SEDES discute como se 
posicionar em relação a esta e sobretudo tentar evitar uma ci‑
são interna em relação a partidos. Debatem e ponderam logo a 
29 de Abril a transformação em partido, mas decidem manter 
a organização como estava, e emitem um comunicado sobre o 
que defendem para o País, em diversas áreas essenciais. Na mes‑
ma data constituem uma Comissão Politica que tenta abranger 
todas as sensibilidades da SEDES, onde estavam, entre outros: 
Sá Carneiro, Magalhães Mota, Luís Nandim de Carvalho, estes 
já defendiam ser desejável avançar para um partido político. 
Nesse mesmo dia à noite alguns destes actores e também com 
a presença de Pinto Balsemão, continuam essa discussão, e no 
dia seguinte para o trio fundador do PPD era inevitável avan‑
çar, independentemente das decisões da SEDES12.

Dia 3 de Maio Spínola recebia formalmente, em Belém, o 
núcleo fundador do partido nascente, onde expuseram as li‑
nhas mestras do Programa inicial do Partido13.



38

José Damas antunes

Nessa mesma noite, no âmbito da SEDES, como escreve 
Marcelo, vivia ‑se a sensação (que só tem razão para ocorrer duas a três 
vezes por século e umas duas vezes ou três dezenas por História pátria) 
de se estar a assistir  ‑  e também a influenciar – uma viragem essencial 
na vida colectiva.  Numa sala apinhada de gente entusiasmada, vindos 
de fora, de outros núcleos, entre os quais estava o de Torres 
Vedras, debatendo a conversão ou não em partido, Afonso de 
Moura Guedes em representação daquele núcleo é um dos de‑
fensores da conversão em partido, Luís Afonso Miranda tam‑
bém esteve presente. O comunicado final, atribuído à Comis‑
são Politica da SEDES, informa a continuação da SEDES, e 
anuncia um Congresso para breve, nessa mesma noite, pela 
madrugada consuma ‑se uma divisão, e o empenhamento de 
muitos no futuro do PPD14. 

E a seis de Maio, quase no inicio do Telejornal é feito o 
anúncio da fundação do PPD15.

A 11 de Maio, na Curia as personalidades que estiveram 
reunidas discutem as linhas programáticas do Partido decidem 
confirmar Sá Carneiro como líder16.
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O Oeste esteve a colaborar desde o início, no dia 6 tinha sido 
anunciado local da sede do Partido, mas como o edifício tinha 
sido confiscado pelo Estado Novo, os proprietários exigiram‑
‑no de volta. “Sá Carneiro ficou desesperado, pediu ajuda a Ma‑
ria Raquel Ribeiro, a antiga deputada da Ala Liberal, era agora 
Directora Geral da Assistência, e arranjou um outro edifício 
da Legião Portuguesa, no Largo do Rato, só havia um proble‑
ma: ninguém conseguiu descobrir a chave da entrada”17. Só a 
14 de Maio é resolvida a questão da sede, no Largo do Rato, 
junto da Igreja do mesmo nome, ou de N. Srª da Conceição. 
Não havendo chave, é um veículo blindado do exército que 
arromba a porta. Alguns, poucos, militantes limpam e assegu‑
ram a abertura durante os primeiros dias. Com a colaboração 
da então Directora Geral da Assistência, (estava instalada no 
mesmo edifício) a Drª Maria Raquel Ribeiro, ajudou a pintar e 
colocar uma tarja com o nome do PPD, que foi dependurada 
na fachada do edifício, no Largo do Rato18.

A 22 de Maio realiza ‑se na sede Nacional a primeira ses‑
são de esclarecimento, com intervenções de Marcelo Rebelo 
de Sousa, Jorge Correia da Cunha, e Jorge Sá Borges, seguem‑
‑se outras pelo pais, mas o empenhamento de Sá Carneiro nas 
suas funções no 1º Governo Provisório deixa o partido a vi‑
ver mesmo sem líder, a que se junta no mesmo exercício go‑
vernamental de Magalhães Mota, com Pinto Balsemão tam‑
bém muito absorvido no jornal Expresso e na representação 
do Partido em relações externas, “na prática o PPD vive a sua 
fase inicial mais de um mês sem Comissão Politica, vindo des‑
se tempo o espontaneísmo basista do PPD, o que na opinião 
de Marcelo fará nascer o slogan “PPD – o Partido mais Por‑
tuguês de Portugal”19. 

Para ele o “PSD nasce de núcleos autónomos, que nasceram 
em vários territórios, com muitas diferenças”20. 
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Sobral de Monte Agraço é um exemplo deste nascimento 
autónomo, conta José Braz que foi na sequência do que já se 
falava e de uma ida de três pessoas desta localidade, Ramiro 
Rosado, Fausto Tomé, e António de Sousa, a um Comício do 
PPD, em Benavente, realizado em Maio, donde vieram entu‑
siasmados, convidaram ‑no, e os quatro reuniram num eucalip‑
tal que havia no Alto dos Fetais, próximo do local onde hoje 
está o Lar da Misericórdia, e ai decidiram “dar os passos ne‑
cessários para a fundação de uma secção do partido. Estáva‑
mos na última semana de Maio de 1974, se a memória não me 
falha”. Depois de se ter estabelecido contacto com a sede do 
partido em Lisboa  ‑ que nem sabíamos ao certo onde ficava 
 ‑ e transmitido o nosso propósito, um membro da comissão 
política nacional (Alexandre Betencourt) veio ao Sobral numa 
chuvosa noite, na primeira semana de Junho. A reunião foi em 
casa do Ramiro e a secção concelhia formalizou ‑se. Na sede 
em Lisboa, num pequeno espaço no Largo do Rato, conhece‑
mos as primeiras pessoas que esforçadamente punham o PPD 
de pé, literalmente a partir da estaca zero. Entre essas pesso‑
as destacava ‑se pelo seu entusiasmo a Conceição Sttau Mon‑
teiro, com quem criei uma amizade que ficou para sempre”21. 

Marcelo confessa as dificuldades de implantação do Parti‑
do no Distrito de Lisboa, onde são excepção os núcleos fortes 
de Cascais, zonas de classe média alta (áreas das Avenidas No‑
vas e circundantes do Rato) e os concelhos rurais (área Oeste 
do distrito)22

Em 26 de Junho realiza ‑se, o que julgamos ter sido, o primeiro 
comício do PPD, em Torres Vedras, com a presença de Pinto Bal‑
semão, que nos cedeu a intervenção ai realizada, que se inicia assim: 

“Dois meses decorridos sobre o 25 de Abril, interessa ainda 
meditar, muito brevemente, sobre a lição do passado recente. 
Sabemos que o regime deposto atentou contra um dos mais 
sagrados valores conquistados pela humanidade através dos 
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séculos, a liberdade; e, à medida que vamos reaprendendo a 
usá ‑la, não estamos dispostos a perdê ‑la, seja pelo que for ou 
para quem for.”

E já no final, do seu longo discurso:
(…) será o PPD um partido de esquerda, de centro, de direita?
Na medida em que não pretendemos a apropriação colectiva, siste‑
mática e indiscriminada, dos meios de produção, seremos um partido 
centrista; na medida em que reivindicamos a cogestão e a proprie‑
dade social de certos sectores ‑chave da economia, seremos um par‑
tido de tendência esquerdista. Aliás, a geografia politica tem pouco 
interesse, em especial quando as posições aparecem forçadamente 
confundidas. É um conceito que as pessoas têm de optar: querem 
nacionalizar por  ideologia ou por moda ou só quando for necessá‑
rio e sempre que o for? Querem liberdades teóricas ou preferem a 
garantia de um sistema que lhes dê a liberdade na prática quotidiana?
Mais, portanto, do que qualificar o PPD como um partido de centro‑
‑esquerda, importa referenciá ‑lo como um partido que está cons‑
ciente das realidades da vida nacional. Saímos de um regime auto‑
ritário de direita e não queremos regressar a qualquer espécie de 
totalitarismo. (…) somos um partido de bom senso e do realismo. 
Somos, em Portugal, em 1974, o partido que apresenta as soluções 
mais válidas e mais concretizáveis”. 

Para uma leitura integral do discurso consulte o sitio do 
PSD Oeste.

Em meados de Julho Sá Carneiro verifica que ainda é muito 
deficiente a rede de secções, núcleos e sedes do PPD. Com o 1º 
Congresso marcado para Novembro, e o desejo de realizar dois 
grandes Comícios antes, restam quatro meses para aumentar 
a implantação do Partido por todo o País. A sede muda para 
a Av. Duque de Loulé mantendo ‑se a do Rato para a Regio‑
nal de Lisboa. São escolhidos o símbolo e a cor do Partido23.

A partir de Julho intensificam ‑se as deslocações pelo Con‑
tinente, e há uma certa distribuição de áreas por algumas pes‑
soas, com a Área Oeste ficam Afonso de Moura Guedes, Fur‑
tado Fernandes e Fátima, sua futura mulher24
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O empenho de Moura Guedes era tal que a sede o partido, 
em Torres Vedras, era o seu escritório de advogado, por cima 
do café Império. Numa entrevista que deu à “Rádio Oeste”, 
publicada no Jornal “Frente Oeste”, em Maio de 1994, ques‑
tionado sobre se mantinham as motivações para a fundação do 
PSD, dos dirigentes das estruturas locais, responde: 

“Creio que há uma diferença bastante apreciável. Naquele 
tempo estávamos a tentar construir um mundo assente em 
liberdade, justiça e solidariedade. Hoje, com a democracia 
politica conseguida ultrapassaram ‑se esses aspectos estrutu‑
rais e as pessoas viraram ‑se mais para objectivos individuais 
de poder e riqueza, que eu não compreendo muito bem”25.

Sobre a sede do Partido António Bento pormenoriza me‑
lhor: “A primeira sede provisória era no escritório do Dr. Afon‑
so Moura Guedes, onde se realizavam as reuniões, enquanto 
que a documentação e expediente se guardava no meu escritó‑
rio, na Rua Dr. Carlos França, 7 e 9, então denominada “Cova 
da Moura. Com o crescimento do partido e com a criação da 
Comissão Politica da Área Oeste, em Maio de 1977, tornava ‑se 
indispensável dispor de sede apropriada e num bom local, que 
nos levou a tentar arrendar a que ainda hoje funciona. Lembro 
que fui a Lisboa falar com o proprietário, Sr. José Vilarinho, 
que amavelmente a disponibilizou com a renda de 2.000$00, 
que sabia valer mais, mas que, disse, ser o seu contributo para 
o Partido. O contrato de arrendamento foi assinado pelo en‑
tão Secretário ‑Geral do Partido, Sr. Dr. Amândio de Azevedo.”

Sabe ‑se que a 10 de Agosto, um Sábado, se realizou uma 
sessão de esclarecimento em Runa, no salão da Casa do Povo, 
onde estiveram Afonso de Moura Guedes, coordenador do 
núcleo do oeste, e Furtado Fernandes, Secretário do Grupo 
de Relações do Trabalho. A sessão foi apresentada por Manuel 
Luís Gueijão Gama, representante do núcleo do PPD de Runa, 
abriu a sessão Furtado Fernandes, abordando as questões relati‑
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vas à indústria e ao sindicalismo. Moura Guedes defendeu uma 
política onde não haja portugueses de primeira e de segunda26. 

 A 17 de Agosto, uma sessão em Campelos, e ainda no mês 
de Agosto, em A dos Cunhados, Santa Cruz, S. Mamede da 
Ventosa, e Arruda dos Vinhos. O PPD optou por sessões de 
esclarecimento em detrimento de Comícios, para ser mais in‑
formal e próximo das pessoas27.

As sessões de esclarecimento no Oeste eram relativamente 
calmas, nada comparadas como a que ocorreu em Sacavém, 
a que Marcelo se referiu no Jantar de Alenquer, em 31 de Ja‑
neiro de 2015, e que Furtado Fernandes viveu intensamente: 

“ em Sacavém, onde fui falar, praticamente não havia ninguém 
para convencer, quem nos estava a fazer a segurança era o RA‑
LIS,  quando comecei  a falar,  há um individuo que vai para o 
palco tira ‑me  o microfone, dizendo: fascista, cala ‑te, acabou ai 
a sessão, eu telefonei ao Magalhães Mota, Ministro sem pasta. 
Disse ‑lhe “sotor” estamos encurralados, e vieram  cerca de 300 
pessoas de Lisboa,  em carros, e, recordo ‑me de um graduado 
do RALIS, penso que era Furriel que disse para um soldado: 
estes tipos que aqui estão, do PPD, que vieram fazer esta sessão, agora 
vêm outros de Lisboa, são fascista, se houver qualquer coisa dispara sobre 
eles, estamos na fase anterior ao 25 de Novembro, tive medo. 
É o período mais conturbado,  a sorte foi o meu carro estar 
do lado de quem veio de Lisboa,  os que tinham os carros do 
outro lado viram ‑nos partidos à paulada, foi mesmo sério!”28.

Mas António Bento lembra que “na fase inicial, foi extre‑
mamente difícil a realização de sessões de esclarecimento ou 
comícios, por obstrução do PC e MRPP. Uma sessão em Dois 
Portos e um comício em Sobral de Monte Agraço, só por mi‑
lagre acabaram bem.”

A 1 de Agosto é decidido lançar um semanário de seu nome 
“Povo Livre”29, e no primeiro número há logo notícias do Oes‑
te, da sessão realizada em Runa. 
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A JSD é importante nesta fase, colaborando na expansão 
do partido, fazendo segurança às sessões de esclarecimento, e 
implantando ‑se nas escolas30. 

Na reunião da CPN de 25 de Setembro, foi decidido, no 
ponto 15 encarregar Mário Pinto, Alfredo Morgado e J. Furta‑
do Fernandes de elaborar uma proposta concreta de actuação 
no campo socio  ‑ profissional, com vista a obter rapidamente 
resultados espectaculares neste domínio31.  

A meados de Outubro realiza ‑se uma sessão de esclareci‑
mento em Maxial, segue ‑se outra em Torres Vedras, decerto 
antes do grande Comício de 25 de Outubro, no Pavilhão dos 
Desportos de Lisboa, onde estiveram mais de 8.000 pessoas e 
com certeza algumas do Oeste32.

O 1º Congresso é marcado para 23 a 24 de Novembro, no 
Pavilhão dos Desportos de Lisboa, para: Aprovação dos Es‑
tatutos do PPD; Discussão e Aprovação do Programa do Par‑
tido; Eleições dos quadros do PPD. As eleições de delegados 
devem estar concluídas até ao dia 12, e as inscrições são até 
dia 15. O número de delegados é fixado com base na popula‑
ção de cada concelho, (numa relação previamente conhecida) 
acrescida de um delegado concelhio por cada 1500 aderentes 
ao Partido. O Distrito de Lisboa contava com 83 delegados. 

José Braz, à entrada do I Congresso do P.P.D., tratando das formalidades 
antes do início dos trabalhos.
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No Congresso José Furtado Fernandes intervém, mais de 
uma vez, sobre o Programa do Partido, essencialmente na área 
socioprofissional.

Afonso de Moura Guedes é eleito para o Conselho de Dis‑
ciplina33.

Foto do Iº Congresso.

O MDP/CDE que em eleições anteriores congregou os 
opositores ao regime, viu sair deste movimento muitos dos 
seus elementos, para o PCP, PS, MES e PPD, quem fica deci‑
de constituir partido em Novembro de 197434.

Em Novembro, Alenquer decide dar ‑se a conhecer, divulgando a existên‑
cia do seu Núcleo
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A 1 de Dezembro é inaugurada a sede do Partido em Torres 
Vedras, estiveram “centenas de militantes e simpatizantes”, e 
contou com a presença de militantes locais do PCP, que “diri‑
giram calorosa homenagem ao PPD e aos seus militantes pelo 
exemplo de luta anti ‑fascista e de combate pelo fortalecimen‑
to da unidade democrática que os mesmos têm vindo a dar”, 
foram projectados filmes, intervieram Pedro Roseta, José Ma‑
nuel Ramos e António Rebelo de Sousa35. 

Seguem ‑se as sessões de esclarecimento, dia 7, em Sobral de 
Monte Agraço, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, 
e, Furtado Fernandes. “Democratizar e desenvolver são duas 
metas que se revestem de extrema importância para o PPD, 
neste momento da vida portuguesa”, disse Marcelo. Furtado 
Fernandes abordou problemas relacionados com os trabalha‑
dores, afirmando “o PPD preconiza a criação de um salário 
mínimo nacional e a sua frequente actualização de acordo com 
as alterações dos índices de custo de vida, bem como a refor‑
mulação de todo o sistema fiscal de modo a que se possam 
criar impostos que incidam sobre a fortuna pessoal, preferen‑
cialmente ao rendimento do trabalho”36

Dia 13 em S. Pedro da Cadeira (Torres Vedras), dia 14 na 
Murteira (Cadaval), dia 15 em Vila Verde dos Francos (Alen‑
quer)37. 

Pensamos que deve ter sido em S. Pedro da Cadeira a pre‑
sença de António Reis e Moura Guedes, o que vem relatado 
no Povo Livre de 31 de Dezembro, como sendo em Torres 
Vedras, António Reis disse que o PPD propõe “uma via espe‑
cifica, que consiste em partir das realidades concretas portu‑
guesas, para com base na iniciativa e no bem estar de todos, e 
num processo de reformas sucessivas e irreversíveis conseguir 
o estabelecimento de uma igualdade de oportunidades para os 
portugueses”. Moura Guedes abordou a agricultura e os seus 
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problemas, referiu “a prioridade de pôr em prática acções que 
visem dentro do sector agrário, a eliminação do absentismo, o 
desenvolvimento da empresa agrícola, apoiada pelo crédito, e 
uma intervenção activa na comercialização e industrialização 
de produtos”38 

Na sessão na Murteira começou por falar Vaz Baptista 
(engano é o José Braz Baptista, do Sobral), que falou sobre 
os problemas da agricultura, dizendo que o PPD tem no seu 
programa “criar um sistema de segurança social em que os 
trabalhadores agrícolas sejam efectivamente protegidos e pro‑
movidos e possam estar ao nível dos trabalhadores de outros 
ramos de actividade, e também elevar os subsídios de doença 
e proceder à indexação das pensões de reforma de invalidez”, 
Moura Guedes disse: “para que se pratique uma justiça social 
correcta é necessário que o Estado intervenha financeiramente 
em vários sectores, como a Educação, a Saúde e a Habitação, 
pondo ‑os ao serviço efectivo da colectividade e contribuindo 
para que todos os portugueses tenham uma igualdade de opor‑
tunidades à partida” 39 

Na sessão de Vila Verde dos Francos estiveram Moura Gue‑
des, Mendes da Fonseca e José Vitorino. Moura Guedes diz que 
“o PPD se destina aos portugueses de todas as classes, como 
partido interclassista, em que cabem trabalhadores das cidades 
e dos campos, funcionários públicos e profissionais liberais, 
pequenos e médios empresários, todos quantos acreditam na 
Democracia e lutam pela justiça social”. Mendes da Fonseca 
falou sobre os problemas dos trabalhadores, “considera o tra‑
balho como humano e socialmente mais importante que o ca‑
pital, assume o compromisso de contribuir para a libertação e 
promoção dos trabalhadores, lutando contra todas as formas 
de alienação, exploração ou opressão”. José Vitorino desenvol‑
veu o tema agrário, e “a urgência de criação de condições de 
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vida humana – instalações de água e electrecidade, construção 
de esgotos e habitação condignas”40   

Dia 18 em Ribafria (Alenquer), que foi boicotada, conforme 
conta no seu depoimento Vasco Miguel. Dia 21 em S. Domin‑
gos de Carmões (Torres Vedras), dia 22 em Vilar (Cadaval)41.

Volta a haver uma sessão em Torres Vedras, (ou talvez seja 
a de S. Domingos de Carmões) com a presença de Calhamaro  
(deve ser o Rogério Calhamar), Fátima e José António Furtado 
Fernandes; outra com Marcelo Rebelo de Sousa, José Andrade 
e Helena Roseta, em Sobral de Monte Agraço;42. 

Dezembro é também o mês em que regressam os confrontos 
e as tentativas de boicote às acções do PPD, o que para Mar‑
celo cria nos filiados a necessidade de mobilização permanen‑
te, e unidade reforçada, pelo que defende que muito do que o 
PPD virá a ser se fica a dever a estas lutas43, ou como disse em 
Alenquer, (31/1/2015) “como tivemos de lutar para sobrevi‑
ver acabámos por conquistar o nosso espaço”.

De 9 a 23 de Dezembro decorreu o Recenseamento Elei‑
toral, conforme o estipulado no Decreto ‑Lei nº 621 ‑A/74 de 
15 de Novembro. São criadas Comissões Recenseadoras por 
freguesias, são muitos os militantes e simpatizantes do PPD a 
colaborar nestas Comissões, que funcionavam, nas sedes das 
Juntas de Freguesia, ou noutros locais designados para o efeito, 
todos os dias úteis, das 19 às 23 horas, e aos Sábados, Domin‑
gos e Feriados das 9 às 12.30, e das 15 às 20 horas.  

No final do ano de 1974, nas seis concelhias do Oeste 
tinham ‑se filiado 168 militantes, assim distribuídos: Alenquer 
– 49; Arruda dos Vinhos – 11; Cadaval – 13; Lourinhã – 12; 
Sobral de Monte Agraço – 9; Torres Vedras – 74.

Por ordem de inscrição, assim foram os primeiros dez mi‑
litantes, de cada  concelho: 
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Alenquer:
12 ‑6 ‑74 ‑ Eduardo Augusto Cartaxo Romeiras, médico.  
12 ‑8 ‑74 – Armando Almeida Abreu, serralheiro.
12 ‑8 ‑74 – Arsénio David Rodrigues, mecânico.
12 ‑8 ‑74 – Duarte Nunes Pereira, engº de máquinas
12 ‑8 ‑74 – João Alves Lopes, agricultor.
12 ‑8 ‑74 – José Ferreira Botelho,
12 ‑8 ‑74 – Luís dos Santos Silvestre, empregado de escritório.
13 ‑8 ‑74 ‑ Alexandrina de Jesus Nunes Monteiro, doméstica.
13 ‑8 ‑74 – Amarindo dos Santos Coelho, bate chapa.
13 ‑8 ‑74  ‑ Carlos Pedro Herculano Inês, agricultor.

Arruda dos Vinhos:
5 ‑11 ‑74  ‑ António Borges dos Santos, electrecista.
5 ‑11 ‑74 – António Henriques dos Santos Simões, encarre‑
gado fabril.
5 ‑11 ‑74 – Artur Ferreira Miranda, electrecista.
5 ‑11 ‑74  ‑ Domingos Nunes Salgueiro, tecnico electronico.
5 ‑11 ‑74 – Fernando Antonio B. Tomaz de Almeida, enc. de 
produção.
5 ‑11 ‑74 – João Miguel Duarte Cebola, director fabril.
5 ‑11 ‑74  ‑Joaquim Jacinto de Sousa Ramalho, técnico de elec‑
trónica.
5 ‑11 ‑74 – José António V. Rosado Caeiro, vendedor de au‑
tomóveis.
5 ‑11 ‑74 – Mário José Baptista Miguel, empregado de escritório.
1 ‑12 ‑74 – Joaquim Manuel J. da Costa Alves, supervisor. 

Cadaval:
30 ‑8 ‑74 – Joaquim José Lourenço Prieto, electrecista. 
19 ‑11 ‑74 – Horácio Manuel Pereira Santos, comerciante.
19 ‑11 ‑74 – João Manuel Gonçalves, estudante.
25 ‑11 ‑74 – Joaquim António da Silva Monteiro, porteiro
27 ‑11 ‑74 – José Camilo Feliciano Bento, desempregado
28 ‑11 ‑74 – Pedro Gaspar Rodrigues, médico.
30 ‑11 ‑74 – Adelino Gentil Bento, comerciante.
30 ‑11 ‑74 – Armanda Maria Ramos, motorista
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30 ‑11 ‑74 – Francisco dos Santos Barnabé, trabalhador rural.
30 ‑11 ‑74 – João Matias do Carmo, encarregado de obras.

Lourinhã:
Não consta nos arquivos o primeiro militante, colocamos como 
hipótese ser o Afonso de Moura Guedes, que surge como o 
primeiro militante de Torres Vedras, mas, na candidatura às 
eleições Constituintes está como representante da Lourinhã.
3 ‑11 ‑74 – Rui Marques Cipriano, escrivão de direito.
17 ‑11 ‑74 – António Henriques Loureiro Júnior, proprietário.
17 ‑11 ‑74 – Armando Loureiro, electrecista
17 ‑11 ‑74 – Joaquim Alberto Jorge, proprietário
17 ‑11 ‑74  ‑ Luís da Costa Silva Henriques, agricultor
1 ‑12 ‑74 – João Manuel da Silva Sousa, bate chapa.
18 ‑12 ‑74 – Rui André Martins, motorista.
19 ‑12 ‑74 – Caetano Mota, agricultor.
19 ‑12 ‑74 – Manuel Joaquim Simões Mota, empregado de es‑
critório.
19 ‑12 ‑74 – Salvador da Silva Ferreira, estudante.

Sobral de Monte Agraço:
28 ‑6 ‑74 – Ramiro Carlos Rosado Caeiro, comerciante.
03 ‑7 ‑74  ‑ Fausto da Costa Tomé, ajudante de farmácia.  
10 ‑7 ‑74 – Fernando Salema Lopes Pais, vendedor.
10 ‑7 ‑74 – João Francisco Coelho dos Santos, agricultor
7 ‑11 ‑74 – João Fernando Moreira Mota, talhante.
11 ‑11 ‑74 – Manuel Rosalino Fagulha dos Santos, comerciante.
12 ‑11 ‑74 – Joaquim Zeferino dos Santos, pracista de vinhos.
13 ‑11 ‑74 – António Joaquim Mateus, industrial de táxis.
22 ‑11 ‑74 – Narciso Carlos Franco. 

Torres Vedras:
20 ‑6 ‑74 – Afonso de Moura Guedes, advogado.
3 ‑7 ‑74  ‑ Luís Afonso Miranda, empregado de escritório.
5 ‑7 ‑74 – António Martins Bento, gerente comercial
5 ‑7 ‑74 – Armando dos Santos Gomes, comerciante.
5 ‑7 ‑74 – José Monteiro Gomes, gerente de seguros. 
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5 ‑7 ‑74 – Maria do Espirito Santo Simão Miranda, professora.
20 ‑7 ‑74 – José Manuel Lopes Figueiredo, funcionário público.
20 ‑8 ‑74 – José Rodrigues, controlador industrial.
27 ‑8 ‑74  ‑ Rui Rola Coelho, electrecista.
10 ‑9 ‑74 – Francisco Manuel Elias de Carvalho, empregado 
bancário.
Podemos ver que nos seis concelhos supra referidos, os pri‑
meiros três militantes foram: 
12 ‑6 ‑74 – Eduardo Augusto Cartaxo Romeiros, médico, San‑
tana da Carnota, Alenquer.
20 ‑6 ‑74 – Afonso Freire de Moura Guedes, advogado, Tor‑
res Vedras.
28 ‑6 ‑74 – Ramiro Carlos Rosado Caeiro, comerciante, Sobral 
de Monte Agraço. 

E a inscrição do mais jovem foi em 2 ‑12 ‑74, de Victor Ma‑
nuel Matias Pinto de Carvalho, estudante, com 14 anos, na 
concelhia do Cadaval.

As referidas datas são as constantes nas fichas de militan‑
tes que estão na sede Distrital do Partido, mas antes terão ha‑
vido adesões informais, como foi o caso de Afonso de Moura 
Guedes, ou Luís Afonso Miranda, que se sabe terem aderido 
no dia da fundação do Partido, apesar de na sua ficha constar 
as datas supra referidas de Junho, ou Julho44. E como nos re‑
feriu António Bento: 

“Estive na fundação do Partido, com início em Maio de 
1974, numa reunião realizada no escritório do Dr. Afonso 
Moura Guedes, sobre o Café Império. A adesão foi subscrita 
numa lista, por não existirem propostas.

Seguidamente constitui ‑se a secção de Torres Vedras, e a 
partir daqui, foi ‑se promovendo a criação das secções de Lou‑
rinhã, Cadaval, Sobral, Arruda e Alenquer”

Ou como por exemplo no Núcleo de Alenquer, que se apre‑
sentou publicamente, em Comunicado, e a ordem de filiação 
é diferente.  
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É interessante verificar a heterogeneidade das profissões dos 
militantes, muito abrangente desde o início, vai de agricultores, 
a operários fabris, ao comércio, ou às profissões independen‑
tes, e com formação superior.

Nem todas as pessoas eram admitidas, conhecemos o caso 
de um médico de Torres Vedras, que preencheu a ficha de can‑
didatura a militante, localmente foi dito “nada a opor”, e na 
Nacional recusaram a sua admissão.

Em Arruda sobressaem os militantes com a profissão de 
electrecista, e outras fabris, deve ‑se ao facto de então haver 
uma fábrica da General Electric, que chegou a empregar mais 
de 1600 trabalhadores.

1975

Frente de calendário de 1975

Em Janeiro legalizam ‑se os Partidos, o PSD fê ‑lo no dia 17, 
com 6300 assinaturas (o mínimo eram 5000)45.  

A 22 de Janeiro realiza ‑se um novo Comício no Pavilhão 
dos Desportos, sob o tema “direitos, liberdades fundamentais 
dos cidadãos”, estiveram mais de 10.000 pessoas, não duvida‑
mos que o Oeste também esteve presente46.
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Em Torres Vedras, há um militante encarregado de receber as 
quotas do Partido, e, à semelhança do que se fazia nalgumas co‑
lectividades locais, foram criadas as quotas mensais, que iam sendo 
cortadas, consoante o pagamento dos meses. Vide anexos 2, e 3.

A 24 de Fevereiro é enviada às concelhias uma circular, as‑
sinada por Conceição Monteiro, sobre a propaganda para a 
campanha eleitoral, em que se fala das colagens de cartazes a 
fazer, “considerar que um número de cartazes corresponden‑
te a 5% dos eleitores dá uma cobertura razoável em termos de 
impacto. 10% é uma cobertura boa, sendo 15% o nível apro‑
ximado de saturação. Chama ‑se mais uma vez à atenção para 
a necessidade de fazer reservas de cola e de instrumentos uti‑
lizados nas colagens. È também urgente organizar, o mais ra‑
pidamente possível, equipas de colagem por freguesias ou por 
concelhos conforme for mais aconselhável”.

Ouvimos os fundadores do PPD em Arruda dos Vinhos 
relatarem que a primeira reunião de militantes para fundar o 
Núcleo em Arruda, foi no início de 75 na casa de Mário Hen‑
rique hoje, e desde há muitos anos militante activo do PS, veio 
o Afonso de Moura Guedes, que foi sempre um apoio impor‑
tante na implantação do Partido neste concelho.

Uma outra actividade relatada por Flores da Cunha, de 
Torres Vedras, é irem a pé com uma lata de tinta e um pincel, 
palmilhando vários quilómetros, a escrever PPD nas árvores.  

As primeiras eleições são marcadas para 25 de Abril, para 
eleger a Assembleia Constituinte, de realçar que são as primei‑
ras eleições em Portugal, em que podem votar todos os portu‑
gueses com mais de 18 anos.

O PPD, tinha nascido há menos de um ano, mas consegue 
ser um dos cinco Partidos que concorrem em todos os círcu‑
los eleitorais. 

Na lista de Lisboa, os Oestinos estão assim representados47:
10 ‑ Afonso de Moura Guedes, advogado, 50, Lourinhã.
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21 – Maria Lucília Miranda Santos, advogada, 50 anos, Tor‑
res Vedras.
26 – José Francisco Saloio, comerciante, 47 anos, Alenquer.
29 – Manuel César Candeias, oficial de diligências, 46 anos, 
Torres Vedras.
30 – Rogério A. Ribeiro Calhamar, regente agrícola, 43 anos, 
Cadaval.
35 – Victor Manuel Alves, comerciante, 47 anos, Alenquer.
38  ‑ José Brás Baptista, engenheiro de máquinas, 23 anos, So‑
bral de Monte Agraço.
44 – Isaura da Conceição Henriques Paulino, regente agríco‑
la, 43 anos, Cadaval.
50 – Luís Afonso Miranda, empregado de escritório, 43 anos, 
Torres Vedras.

José Furtado Fernandes foi o segundo por Santarém48, ape‑
sar de indicado pelo Oeste, o que manifesta o seu peso politi‑
co, talvez comece aqui o seu afastamento do Oeste e de Tor‑
res Vedras (em relação ao PPD), de onde é natural, o próprio 
justifica assim a sua opção por Santarém: 

“Acabei por ser candidato por Santarém, por uma razão mui‑
to simples fui lá, fiz um comício, gostaram tanto que no final me 
convidaram, foi exactamente o mesmo, como me fizeram em An‑
gra do Heroísmo. No meu caso fui por Santarém, como poderia 
ter ido por outro distrito, mas por uma questão de comodidade, 
era próximo de Torres Vedras, deslocava ‑se mais facilmente a 
reuniões do PPD, e à restante vida partidária naquele Distrito. 
Eu funcionei de facto em todo o País e até nos núcleos da emi‑
gração, posso dizer ‑lhe, por exemplo, que na Republica Federal 
da Alemanha fui com o Vicente da Câmara, ele cantava o fado 
e eu discursava, para ter uma ideia do meu envolvimento. Fui 
convidado para ser deputado por Angra do Heroísmo, quando 
ainda havia os 3 distritos autónomos dos Açores, que elegiam 
deputados, porque fiz implantação em Angra, fiz sessões com 
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Mota Amaral em S. Miguel, Vila Franca do Campo. Fiz implan‑
tação por todo o País, na Guarda, Castelo Branco, Viseu, Avei‑
ro (com Sebastião Dias Marques) em Coimbra, e outros locais. 
Fiz qualquer coisa como umas 200 sessões de esclarecimento, 
tenho ainda presente os números, alinhava todos os dias, talvez 
tenha sido quem fez mais sessões do PPD, por vezes duas por 
dia, fazia qualquer uma que me mandassem, eu fazia sem pro‑
blemas nenhum, sem qualquer papel”49.

Do Oeste há um esboço de uma outra lista de nomes, no 
fim segue uma carta com os seus candidatos a incluir na lista 
de Lisboa, que se pode ver nesta imagem: 
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Marcelo apresenta Furtado Fernandes: 
José António Furtado Fernandes tem 23 anos (em 1974), é 
deputado por Santarém e pertence à Comissão Permanen‑
te do Grupo Parlamentar e fica com os Socioprofissionais, 
que aliás, já acompanhava há bastante meses (desde Julho de 
74). Licenciado em Economia no Instituto Superior de Eco‑
nomia (1974), é assistente de Sindicalismo e Luta de Classes 
no ISCTE, depois de ter sido monitor de Ciência Politica no 
ISCEF. Dirigente do Cine Clube de Torres Vedras (1969), 
fundador do Colégio Francisco Sanches, também em Torres 
Vedras (onde nasceu), é colaborador do Expresso e do Jornal 
do Comércio. Secretário para o grupo de estudos sindicais des‑
de Julho de 1974, pertence, com Pedro Roseta, Jorge Correia 
da Cunha e muitos outros à Comissão Politica Distrital de 
Lisboa, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa50. É um ex‑
cecional líder no sector socioprofissional. Como óptima pes‑
soa que é, nunca mudará: simples, humilde, afectivo e às ve‑
zes ingénuo. Com uma coluna permanente no “Povo Livre”, 
correrá empresas e núcleos incessantemente e definirá uma 
linha de rumo, que prosseguirá sem desvios e com sucesso, 
e que o levará a não se afastar de exercício de Secretário Ge‑
ral Adjunto, cargo  que assumira em 2 de Junho de 1975, na 
equipa de Emídio Guerreiro como Presidente do Partido51. 

Lecionou durante 3 anos no Colégio Francisco Sanches, que 
se destinava a trabalhadores estudantes, “visando prepará ‑los 
não só sobre o elenco das matérias que constam dos progra‑
mas oficiais, mas também sensibilizá ‑los para a discussão dos 
problemas económicos, sociais e políticos”52. 

Foi Secretário de Estado, com 24 anos, mais tarde Depu‑
tado pela ASDI.

A 12 de Junho traça a sua visão para os socioprofissionais, 
num texto muito importante, até porque descontando o ponto 
2, marcado pelo Programa inicial do PSD e pela Revolução, é 
talvez a primeira apresentação sistematizada das relações en‑
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tre futuros TSD e o Partido. E que vale para essas relações até 
ao presente (2000)53:

1. As eleições demonstraram a evidência de que uma gran‑
de parte dos trabalhadores deste País confia no PPD, ou, 
o que é equivalente, na metodologia social democrata 
para a construção do socialismo. Testemunho afinal, de 
que os trabalhadores portugueses entendem ser a via so‑
cial democrata não só possível, mas também desejável.

2. A inspiração doutrinária do nosso Partido acolhendo 
contributos que vão do marxismo ao personalismo, tor‑
nou possível um Programa de profunda transformação 
social e de emancipação dos trabalhadores, sem desres‑
peito pela liberdade e dignidade humana.
A Nacionalização dos sectores chaves da economia se‑
guida da sua respectiva socialização, a cogestão e a co‑
propriedade como processos de atingir a autogestão e 
a autopropriedade, bem assim como a defesa intransi‑
gente da unidade e liberdade sindical, são linhas progra‑
máticas claras de um ideário para e dos trabalhadores.

3. Para o PPD a emancipação dos trabalhadores será obra 
deles próprios. Enjeitamos pois qualquer pretensão de 
colonizar sindicatos, ou qualquer outra estrutura orga‑
nizativa dos trabalhadores.
Contrariamente ao que pensava Lenine, para o PPD os 
sindicatos não são correias de transmissão da vontade 
do Partido, mas antes instrumentos indispensáveis para 
que os trabalhadores concebam e concretizem um pro‑
jecto seu de sociedade socialista.

4. Esclarecido este principio fundamental, retira ‑se a con‑
clusão de que os núcleos de empresas do PPD não re‑
cebem ordens do Partido, antes se estabelece um diá‑
logo frutuoso entre os responsáveis pelo departamento 
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socioprofissional e os militantes empenhados naquele 
trabalho.
Não é pretensão do PPD também ser dono de sindi‑
catos. Os nossos filiados e simpatizantes com respon‑
sabilidades sindicais sempre assumirão atitudes de de‑
fesa intransigente dos interesses de seus camaradas, 
independentemente das suas posições partidárias. Não 
apoiamos posições sectárias e fanáticas no mundo do 
trabalho, como de resto em nenhum outro sector. A de‑
mocracia e o socialismo são incompatíveis com a esca‑
lada nos sindicatos, nos órgãos de comunicação social, 
em associações e comissões diversas.

5.  Vive ‑se no plano socioprofissional um momento parti‑
cularmente preenchido de múltiplas ocorrências. São as 
eleições para os sindicatos, é a discussão de estatutos, é 
todo um conjunto de desafios. O Secretariado sociopro‑
fissional procura munir ‑se dos meios indispensáveis para 
fornecer a melhor colaboração aos militantes do PPD.
Sem ter sido conseguido ainda a desejável capacidade 
de resposta, já é assinalável o número de núcleos de 
empresa que, com a colaboração de todos, temos con‑
seguido estruturar.
Está o departamento socioprofissional consciente que 
Portugal não é Lisboa. Asserção tão evidente mas por 
vezes tão esquecida, é principio nuclear para a nossa ac‑
ção. Está já pensado, ainda para este mês, um encontro 
nacional dos responsáveis socioprofissionais distritais. 
Será o primeiro marco de uma actuação concertada a 
nível nacional deste nosso Partido, que é de trabalha‑
dores. De resto os trabalhadores não são monopólio de 
ninguém, não há o Partido dos trabalhadores, mas sim 
partidos de trabalhadores. 
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Nas semanas seguintes reúne ‑se com responsáveis distritais, 
e na outra sairá a primeira publicação Sindicalismo e Democracia, 
e iniciam cursos de formação. A 2 de Julho Furtado Fernan‑
des anuncia a criação de delegados a nível concelhio, e a reali‑
zação de encontros nacionais de militantes trabalhadores, por 
ramo de actividade, e, nova publicação Reforma da Empresa54. 

Furtado Fernandes, 40 anos mais tarde relembra: 
“Fui para funcionário do Partido em Maio ou Junho de 74 
secretariar o grupo de estudos do trabalho, estive sempre li‑
gado ao trabalho, e a futura mulher, a Fatima Correia, secre‑
tariava agricultura e economia.
Esta circunstância ligou ‑me também ao lançamento dos socio 
profissionais do PPD, que dão origem mais tarde aos TSD, 
foi um combate interessante, na altura dizia ‑se que o PPD 
era o partido dos patrões, e que nós não tínhamos “direito” 
a falar em nome dos trabalhadores, lembra ‑se de um debate 
na Emissora Nacional, em que foi representar o PPD, com 
António Reis do PS, e pelo PCP Joaquim Gomes, (deputado 
por Leiria) que era de Marinha Grande, começou ‑se a falar 
dos vários sindicatos, recordo ‑me de dizer: “bem, nós somos 
um Partido social democrata e quando nós olhamos para as 
centrais mais significativas, mais representativas da europa, fa‑
lei da DGB, da Republica Federal da Alemanha, e falei da LO 
na Suécia. Nós falamos de centrais sociais democratas, nós 
estamos exactamente nessa linha, isto para grande incómodo 
do Partido Socialista, que considerava que nós não tínhamos 
esse direito, nós somos um Partido social democrata, reivin‑
dicávamos esse posicionamento, isso depois levou à querela, 
em que nós queríamos entrar para a Internacional Socialista, 
e o PS opôs ‑se sempre a isso. 
Fui falar muitas vezes a fábricas, lembra ‑se na “Petrogal/
Galp” com o Domingos Abrantes do PCP, e eu pelo PPD, 
nós íamos às fábricas, em que falávamos e apresentávamos o 
nosso programa, não tínhamos qualquer medo de entrar nas 
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áreas laborais tínhamos uma proposta interessante de reforma, 
aquilo a que nós chamávamos de reforma da empresa, já ago‑
ra, só por questão de sistematização talvez seja interessante; o 
PCP defendia o que eles chamavam o “Controlo Operário” 
; o PS defendia o “Controlo de Gestão”;  nós defendíamos a  
“Co Gestão e a participação nos resultados das empresas”;  
já defendido por Moura Guedes na SEDES. A defesa da co‑
gestão, vem na linha do que se praticava na RFA, Alemanha, 
em que havia nas indústrias siderúrgicas e no Carvão a “co‑
gestão paritária” e nas outras a chamada “cogestão minoritá‑
ria”,  havia um conceito de vigilância, onde os trabalhadores 
num caso tinham direito a eleger metade dos representantes,  
uma espécie de conselho superior,  a cogestão paritária, e nos 
outros 1/3 (para a generalidade das empresas) dos represen‑
tantes,  os trabalhadores tinham o direito, salvo erro, de vetar 
a escolha do Director de pessoal, nessas empresas, e nós de‑
fendíamos  a cogestão”55.

O comício de apresentação das candidaturas do Distrito de 
Lisboa é a 6 de Março, no Pavilhão dos Desportos, estiveram 
cerca 5000 pessoas56. 

O 11 de Março de 1975 foi um dia de muita tensão e mo‑
vimentação entre os militares, e também os civis, Luís Afon‑
so disse ‑nos que foi para a sede nacional do PPD, e os receios 
do que poderia acontecer eram tantos, que tinham uma corda 
no 7º andar, para descerem, se necessário. Em Torres Vedras 
convocaram uma manifestação, PS, PCP, e MDP/CDE elabo‑
raram um comunicado conjunto:

“Nesse comunicado condena ‑se a tentativa de Spínola, vitoria ‑se 
o Movimento das Forças Armadas e apela ‑se ao povo para con‑
tinuar vigilante e em estrita ligação com os soldados revolucioná‑
rios de Abril”.
“Há uma forte reação da organização local do PPD, dado querer este 
Partido entrar também na elaboração conjunta do mesmo e não o 
ter feito em virtude de não concordância dos outros três Partidos”57.  
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A manifestação foi às 18 horas, na Av. 5 de Outubro, terão 
estado, segundo Andrade Santos, duas a três mil pessoas, em 
frente às instalações da Associação de Educação Física, onde 
é actualmente a Câmara Municipal, já os oradores se prepara‑
vam para intervir,

 “quando  surge por entre a multidão um grupo de cinco a 
seis membros que dirigem  o PPD em Torres Vedras, trazen‑
do consigo a bandeira do Partido, há uma manifestação de 
desagrado, por muitos dos presentes, quando os elementos 
do PPD pretendem entrar no edifício, gera ‑se uma tremenda 
confusão, os homens do PPD a tentarem entrar, possivelmen‑
te com o intento de poderem também fazer uma intervenção, 
manifestantes correndo para junto deles dificultando ‑lhes a 
passagem e não consentindo a sua entrada (…) é então que 
alguns dos dirigentes políticos que se encontram na parte su‑
perior do edifício descem apressadamente até às escadarias 
onde vai esta confusão e procuram sanar o conflito. De facto 
conseguem ‑no embora a custo. (…) estes, com a bandeira já 
enrolada, entram no edifício, e entram devido a medidas de 
segurança, pois os dirigentes dos outros Partidos reconhecem 
que os homens ali a continuarem estarão sujeitos a cenas de‑
sagradáveis, tal é a fraca vontade da multidão em os consen‑
tir junto de si”58

Sobre este acontecimento José Braz Baptista, militante do 
PPD, do Sobral de Monte Agraço descreveu ‑nos como o viveu: 

“Considero o dia mais perigoso da vida do partido, inclusi‑
ve em Torres.
Na viagem para Torres desde o Sobral, sozinho, fui mandado 
parar no cruzamento de Runa por uma barricada dos comu‑
nistas. Valeu ‑me estar lá um antigo colega de escola do So‑
bral que disse para os camaradas. deixem passar o Zé Braz 
porque é de confiança...!!
Em Torres, estavam reunidos talvez 6 a 10 militantes, na cave 
do escritório do Sr. Bento e José Gomes.
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Era a meio do dia. A certa altura o dr Moura Guedes ausentou‑
‑se. Começámos a por a hipótese de fazer uma convocação 
pública de simpatizantes nossos para uma manifestação que 
se anunciava para a rua 5 Outubro. Mas o dr Moura Guedes 
não havia meio de regressar para podermos tomar a decisão. 
Alguém veio dizer que ele estava na sede do Aeroclube (frente 
ao café Império) e que regressaria em breve. Como se passasse 
algum tempo e ele não aparecesse fui eu lá.... Moura Guedes 
estava, aparentemente imperturbável, a jogar dominó com o 
irmão da Esteveira. Depois de alguma insistência minha para 
a urgência de uma decisão, lá terminou o jogo, fomos beber 
uma cerveja para o balcão do Império. Nunca mais esqueci o 
que me disse: “pois é caro amigo, vamos ter votar no PS nas 
eleições...se é que vai haver eleições!!!” Nem pense nisso dr! 
respondi. E lá regressámos à cave do sr Bento. A decisão da 
convocatória da “manif ” foi tomada entusiasticamente. Sa‑
ímos 4 num carro com megafone e bandeira do partido. Ao 
certo lembro ‑me de ir o Bento, Moura Guedes e um rapaz do 
BNU, não sei quem conduzia. Percorremos toda a Vila con‑
vocando as pessoas. Mais tarde dirigimo ‑nos para o edifício 
da Física (hoje CM) os 4 com a nossa bandeira bem ao alto. A 
porta estava fechada. A massa de comunistas, do outro lado 
da avenida, estava ameaçadora. Sem sabermos como, a porta 
abriu ‑se passado pouco tempo (pareceram ‑nos muitos minu‑
tos...), nós entrámos, subimos ao 1º andar e desfraldámos a 
bandeira à varanda...e foi uma grande assobiadela. Um tipo 
da Intersindical, recordo que exigiu a MG que retirassemos a 
bandeira...a bem, senão...O que fizémos. Mas o Moura Gue‑
des conseguiu falar para a manifestação, no meio das várias 
intervenções dos PC e PS. Anos mais tarde o dr Moura Gue‑
des disse ‑me que teria sido o presidente da Comissão Admi‑
nistrativa da câmara, o “Chico Manel”, quem mandara abrir 
rapidamente aquela porta...”.

António Bento, outro dos presentes descreveu ‑nos assim 
os acontecimentos: 
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“Nesse dia, perante a incerteza das ocorrências, soube ‑se que 
o PS e o PCP
estavam a organizar uma manifestação, pelo que o Dr. Afonso 
Moura Guedes e eu fomos á sede do P.S., na Av. 5 de Outu‑
bro, declarando a pretensão de nos associarmos ao texto do 
comunicado e na intervenção politica.
Tal foi ‑nos recusado, porém não desistimos e fomos para a 
rua, no meu carro, com amplificação sonora, a mobilizar os 
torrienses. Eu fui o último a dirigir ‑me ao edifício da actual 
Câmara, porque fui arrumar o carro.
Ao chegar, fui recebido com muitas vaias e ofensas e barra‑
gem do acesso, valendo nessa altura o líder do PC, Francisco 
Manuel Fernandes, que, do cimo da escadaria, impôs a sua 
autoridade, permitindo ‑me subir ao 1º Andar, onde já se en‑
contravam os companheiros Dr. Afonso Moura Guedes, Dr. 
Secundino O. Pereira, Engº. José Brás Batista (do Sobral) e 
Francisco Manuel Elias de Carvalho, no meio de cerca de 50 
activistas do PC e PS.
Fomos bastante agredidos verbalmente e quási fisicamente, 
porém permanecemos até ao fim da manifestação.
Curiosamente, pouco tempo depois, era notório o respeito 
que muitos daqueles tinham por nós”.

Moura Guedes escreveu no relatório da concelhia que “fo‑
mos impedidos de participar, com sérios riscos para a integri‑
dade física dos militantes que a tal se expuseram. Além de nos 
ser vedada a participação fomos forçados a retirar a nossa ban‑
deira da janela, culminando com acesa discussão e repúdio da 
nossa parte, por tão grosseiro tratamento, que consideramos 
do mais anti – democrático”59. 

No fim de Março num comício na Ericeira, Maria Lucília 
Santos (oposicionista democrática de antes do 25 de Abril, de‑
fensora em tribunal plenário de Palma Inácio e de dirigentes 
do PCP, recém aderente ao PPD) é um dos oradores, que ape‑
la à liberdade, ao pluralismo e à tolerância, Marcelo Rebelo de 
Sousa é outro dos oradores60. 
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Dia 2 de Abril às 21.30 h, comício em Torres Vedras, com a 
presença de Magalhães Mota, Artur Cunha Leal, José Manuel 
Ramos, Marcelo Rebelo de Sousa, Helena Roseta, e, Afonso 
de Moura Guedes61. 

Conta Paulo Bento, que tinha então onze anos, mas ia com 
o pai, António Martins Bento, participou na preparação deste 
comício, nomeadamente o que se relacionava com a segurança 
do mesmo. Orlando Severino foi um dos responsáveis por essa 
segurança no Teatro Cine, local onde se realizou, com algumas 
dezenas pessoas em locais estratégicos. Paulo refere que a sua 
memória ficou marcada com a saída desse comício, eram muitos 
os militantes ou simpatizantes do PCP em frente à porta de sa‑
ída, que só deixaram passar por algumas alas e constantemente 
a gritar “fascistas” e outras palavras de ordem. Nessa mesma 
noite foram ao café império, onde estavam mais uns activistas 
de esquerda, alguns deles que personalizaram confrontos físi‑
cos na Vila a que se seguiu uma perseguição aos seguranças de 
Magalhães Mota (era Ministro), com mais confronto físico na 
“Capa Rosa”, deixando os de Torres Vedras em mau estado. 
António Bento disse ‑nos que isto se passou nos locais referi‑
dos, mas o Comício foi a 19 de Março, com Magalhães Mota.

A comissão de Angariação de fundos pede um dia de salá‑
rio para o PPD62,  

Dia 10 Comício em Arruda dos Vinhos, na garagem mu‑
nicipal, com José Brás Baptista, José Manuel Ramos e Helena 
Roseta63.  

Magalhães Mota – “um homem do Povo entre o Povo” é o 
slogan que sobre ele é lançado – corre a Área Oeste do Distri‑
to de Lisboa em caravana automóvel, pára e fala (por exemplo 
em Ramalhal, Vila Facaia, Outeiro, e, Campelos)64. 

A 16 de Abril Comício em Arruda dos Vinhos com a pre‑
sença de Marcelo Rebelo de Sousa, José Manuel Ramos, José 
Brás Baptista, e, José Saloio65. 
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Dia 22, penúltimo dia da campanha, é o derradeiro grande 
comício de Lisboa, no Campo Pequeno, e o final Nacional no 
Pavilhão dos Desportos, tanto num como noutro devem ter 
estado pessoas do Oeste66.

Os resultados são: PS – 37,87%; PPD – 26,38%; PCP – 
12,53%; CDS – 7,61%; MDP/CDE – 4,14% UDP – 0,79% 67, 
em Lisboa são eleitos 9 Deputados, Moura Guedes não é elei‑
to, mas entra nos primeiros dias a substituir Magalhães Mota 
por este ter incompatibilidade devido a funções governativas68. 

No Oeste, o PPD só venceu no concelho da Lourinhã. No 
Distrito de Lisboa foi assim a distribuição de mandatos: PS – 
29; PCP – 11; PPD – 9; CDS – 3; MDP – 2; UDP – 1.

Afonso de Moura Guedes, José Furtado Fernandes, e José 
Bento Gonçalves, Deputados na Constituinte, em anexo estão 
os resumos das suas intervenções, respectivamente, 4, 5 e 6.

Após estas eleições alguns municípios sofrem de contesta‑
ção pela não representatividade dos resultados eleitorais para 
com os autarcas que eram na maioria do MDP/CDE, Louri‑
nhã, que nas últimas eleições tinha ganho o PPD, foi um dos 
primeiros a contestar, fê ‑lo no dia um de Maio69. 

A 31 de Maio começa o primeiro Congresso Nacional da 
JSD, para 450 delegados, em Lisboa, no Instituto Superior de 
Medicina Veterinária, terá estado alguém do Oeste?

No Domingo 22 de Junho Magalhães Mota, Helena Ro‑
seta e Artur Cunha Leal falam em alegre convívio de três mil 
militantes, na Quinta Maria Gil (situada entre a Lourinhã e a 
Praia da Areia Branca). Também presentes Bento Gonçalves, 
Joaquim Lourenço, Pedro Roseta e José Vitorino (que igual‑
mente usam da palavra)70. 



66

José Damas antunes

Imagem do convívio na Quinta Maria Gil

A falar Magalhães Mota, Bento Gonçalves; Helena Roseta e Pedro Rose‑
ta, foto do Povo Livre, nº 51.

Foi uma organização do Núcleo do PPD da Lourinhã, a 
concentração foi às 10 horas, junto aos Bombeiros, seguiu em 
cortejo atá à Quinta Maria Gil, as pessoas levavam o seu far‑
nel, havia febras e vinho, houve fado, e musica rock. Além dos 
oradores supra referidos falou um jovem local, da JSD. A fina‑
lizar, e de improviso, falou Magalhães Mota: 
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“não venho discursar, venho conversar, e dar ‑vos os parabéns 
de todos nós que aqui viemos não só pelo resultado local das 
eleições, mas pela maneira como foram capazes de realizar 
esta festa, e nesta alegria de o comemorar. E dizer ‑vos que 
mais do que parabéns, o que estamos todos a pedir ‑vos é, se 
possível, ainda mais esforço, mais entusiasmo e mais luta da 
vossa parte. As eleições foram apenas uma batalha, porque, 
como vós estais a senti ‑lo na vida de todos os dias, pelo que 
vamos continuar a nossa luta, vamos continuar com toda a 
nossa energia, e toda a nossa esperança, porque há um País 
novo, há um Portugal mais digno, mais justo e mais livre que 
ainda resta construir”71.  

Em Julho o Oeste foi palco de confrontos entre pessoas 
mais conservadoras para com pessoas e partidos mais à esquer‑
da, nomeadamente em Caldas da Rainha, Bombarral, Cadaval 
e Lourinhã, e em Torres Vedras, no dia 28, uma segunda feira, 
a tensão foi elevada e só a presença das forças armadas evita‑
ram o pior. Segundo Andrade Santos a direita tentou aplicar 
em Torres Vedras os mesmos métodos, “sabe que se ganhar 
hoje aqui, avança depois para Malveira, Mafra, Loures e fica 
às portas da Capital”72 

Em 5 de Agosto, Afonso Moura Guedes, na Assembleia da 
República fala a seguir a Lopes Cardoso, sobre a violência das 
últimas semanas, recordando a tradição antifascista da região 
de onde é natural – o Oeste, cobrindo concelhos do norte do 
distrito de Lisboa, e do sul do distrito de Leiria – analisa a ra‑
zão de ser dos assaltos e atentados nela ocorridos (Lourinhã, 
Cadaval e Torres Vedras), e passa a dizer:  

O que faz correr ou quem faz correr essas populações em fúria?
Segundo o suspeito unanimismo da imprensa diária, teriam 
sido caciques locais, elementos reacionários, latifundiários 
ameaçados no escândalo dos seus privilégios, comerciantes 
sem escrúpulos e especuladores, de duvidosa honestidade, 
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quem teria arrastado atrás de si essas massas populares ingé‑
nuas e incultas, alienadas da consciência dos seus interesses de 
classe. Que teriam, em suma, enganado o povo trabalhador, 
voltando ‑o contra as vanguardas revolucionárias que represen‑
tam e defendem, que é mesmo que dizer, contra ele próprio.
Há um arrepiante simplismo em semelhante leitura dos acon‑
tecimentos.
Simplismo que seria infantil se não soubéssemos sobejamen‑
te o que nele se contém de distorção dos factos, de sectária 
manipulação da opinião pública, nos moldes de um manique‑
ísmo grotescamente primário.
É extremamente fácil e de uma evidente comodidade escrever: 
Uma sede do PPD foi assaltada pelo povo;  
Ou 
O povo ergueu barragens para tentar evitar a passagem de mili‑
tantes do PS que se dirigiam a um comício, e, em contrapartida: 
Um centro de trabalho do PCP ou do MDP foi destruído 
pela reacção.
O certo, porém, é que nem a realidade sociopolítica portuguesa 
é assim de leitura tão fácil e linear, nem a comodidade intelec‑
tual de certas tranquilizadoras interpretações parece consen‑
tânea com a frustrante incomodidade dos tempos ambíguos 
e difíceis que atravessamos. Nem com a verdade dos factos. 
Nem se pode ignorar que a reacção existe. Que não é um mito 
ou uma invenção. Que, neste momento e neste país (e não 
obstante os largos contingentes exportados para o Brasil), a 
reacção continua atenta a todas as brechas, ao agravamento 
de todas as tenções, pronta a receber de bandeja este país, se 
a inépcia governativa ou o fanatismo partidário acabarem por 
lançá ‑lo na avidez das suas mãos.   
Mas essa reacção, perdidos os monopólios e os latifúndios 
que a sustentavam, perdeu grande parte da sua força e da sua 
coragem. Perdeu os dentes.
Não é, neste momento, em Portugal essa força omnipresente 
e liderante que se quer fazer crer, capaz de lançar populações 
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ao assalto a uma simples palavra de ordem ou a um impera‑
tivo apontar do indicador. Nem essas populações, decorrido 
que vai já quase ano e meio de intensiva pedagogia revolu‑
cionária, seriam os rebanhos submissos, capazes de obedecer 
docilmente a esse género de pastores.
O que acontece é que se usa e abusa, neste momento e nes‑
te país, do nome da reacção para sufocar toda a espécie de 
contestação, critica ou até simples manifestação de desacordo 
que se esboce. Exactamente, afinal como se fazia nos tempos 
segregados de Salazar com a invocação da palavra “comunis‑
mo”, para estigmatizar qualquer impulso de liberdade critica 
e independência pessoal que se desenhasse ao nível dos cida‑
dãos amordaçados.
Sr. Presidente e Srs. Deputados: O que faz correr então essas 
populações em fúria?
Como lapidarmente disse o Sr. Presidente da República a de‑
terminado passo do notável discurso com que abriu a Assem‑
bleia do MFA de 25 de Julho último:
Coloquemos por momentos de parte as ideologias que nos animam e ve‑
rifiquemos humildemente que a quase totalidade do povo esteve com a 
nossa Revolução e hoje temos de reconhecer que isso não acontece. 
É pois, simples e amarga a resposta à pergunta que tenho vin‑
do a formular ao longo desta intervenção: o que faz correr as 
populações é o seu descontentamento, é a sua frustração, é 
o seu descontentamento, quando não é a sua indignação, em 
face da pouca ou nenhuma conta em que é tida a livre afir‑
mação da sua vontade.
O que faz correr o povo é a opressiva estreiteza de um hori‑
zonte compacto de nuvens negras em que se não vislumbra 
com suficiente nitidez a liberdade democrática que lhe foi pro‑
metida e só pode assentar na sua vontade soberana.
O que faz correr o povo é a incerteza permanente, a insegu‑
rança institucionalizada, o volta ‑face constante, o happening 
político quotidiano e sensacionalista, que mantém as pessoas 
num estado perpétuo de alarmes, e de apreensão e de angústia.
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O que faz correr o povo é o esgotamento económico, a in‑
segurança do dia de amanhã, os passos da miséria e da fome, 
que já se ouvem a rondar a pobreza da casa em que ameaçam 
entrar a todo o momento.
O que faz correr o povo é ver vinho da última colheita, fruto 
de um trabalho brutal e extenuante de sol a sol, adormecido 
no fundo das suas vasilhas, sem destino e sem preço, quan‑
do se avizinha uma nova colheita e não há dinheiro para fa‑
zer face às exigências implacáveis de cada dia que passa, e os 
homens ralham e as mulheres sofrem e as crianças choram.
O que faz correr o povo é a subida vertiginosa dos adubos, 
das sementes, dos pesticidas, dos fertilizantes. E corre em vão, 
porque não mais os alcança….
O que faz correr o povo é a agressão ideológica que sofre 
cada dia, cada hora, cada raro minuto de merecido repouso, 
quando pega no jornal, ou abre o rádio, ou vai ver televisão à 
taberna, e se sente ignorado, incompreendido, marginalizado 
e tantas vezes insultado abusivamente por alguns que se afir‑
mam a vanguarda dele próprio.
O que faz correr o povo é o espectro do desemprego que já 
cobre com a sua sombra sinistra,   multidões de trabalhadores, 
é a legião dos desalojados de Angola, é o desejo de esconjurar 
um clima de ódio que introduziram, criminosamente, na paz 
dos seus pequenos meios locais, tentando destruir o sentido 
de fraternidade desse mundo coeso, que é o da lavoura de pe‑
quena e média dimensão, e virando os modestos lavradores 
uns contra os outros, numa falsa dialética de luta de classes, 
como se nesse espaço de carências e de constante incerteza 
não fossem todos unânime e unicamente explorados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Resumindo, poderíamos dizer 
que, contra todas as aparências ainda é afinal atrás da espe‑
rança que o povo corre. Atrás da esperança de recuperar uma 
revolução que era sua e que lhe foi roubada.
E contra quem corre o povo?
Volta ‑se, como não podia deixar de ser, contra aqueles que 
pensa que lhe roubaram a Revolução.
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Contra aqueles que, sendo pouco, como sabe pelo resultado 
da consulta eleitoral, acaba por ver à frente da maior parte 
das suas câmaras e juntas de freguesia, à frente dos seus sin‑
dicatos e comissões de moradores, à frente das comissões li‑
quidatárias dos grémios da lavoura, à frente das equipas de 
reorganização agrária, a redigir a maior parte dos jornais diá‑
rios, a falar ‑lhe na rádio e na televisão.
Como seria possível que não os identificasse como responsá‑
veis directos por todos os males, se são eles que lhes surgem, 
a nível do seu horizonte pessoal, como os novos senhores, 
responsáveis por todas as acções e decisões que directamen‑
te o afectam?
E quem tem culpa disso?
Certamente que não é o Povo.
Certamente que são aqueles que se deixaram inebriar pela 
inesperada possibilidade aparente de uma súbita conquista do 
Poder e se lançaram impensadamente numa escalada vertigi‑
nosa de que o faziam contra a inequívoca afirmação eleitoral 
da esmagadoras maioria do Povo73. 

A 2 de Agosto Furtado Fernandes promove o Iº Encontro 
Nacional dos Trabalhadores Metalo Mecânicos, em Aveiro, 
com cerca de 200 delegados de todo o país74. 

Na constituinte Furtado Fernandes e Moura Guedes inter‑
vinham com frequência, em 8 de Agosto no período antes da 
ordem do dia, sobre aposse do V Governo Provisório, inter‑
venção de Moura Guedes:

“Comissão administrativa doublée de uma comissão liquidatá‑
ria, chefiada por um Primeiro Ministro que a prática dos an‑
teriores Governos já revelara como incapaz de enfrentar os 
graves desafios, de toda a ordem, que o momento politico 
nos põe. Leader rejeitado e enjeitado pela vontade popular, 
claramente expressa através das grandes formações partidá‑
rias que a representa. 
É, pois, um Governo provisoriamente provisório que repu‑
tamos desde já destinado ao fracasso
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A que a sua evidente falta de representatividade politica ine‑
xoravelmente o condena.
Não podemos deixar de formular claros votos de que a sua 
vida seja curta.
Não para que a ele se siga a angústia e o vazio de uma nova crise.
Mas para que, após ele, venha o autêntico governo democráti‑
co e representativo da vontade popular, que o País exige pela 
voz do seu povo”75.  

E faz nova intervenção sobre o Governo a 27 de Agosto, 
que poderá ser lida no anexo 8, onde a transcrevemos.

Perante a convocação de uma greve nacional de meia hora, 
convocada pela Intersindical, para o dia 19 de Agosto, algumas 
repartições de finanças recusaram aderir, nomeadamente nos 
concelhos de Arruda dos Vinhos, Azambuja, Alenquer, Ama‑
dora, Cadaval, Cascais, Loures, Lourinhã, Mafra, Moscavide, 
Oeiras, Torres Vedras, Queluz e Vila Franca de Xira76. 

A 19 de Setembro toma posse o VI Governo Provisório, 
sendo Primeiro Ministro Pinheiro de Azevedo, José António 
Furtado Fernandes é Secretário de Estado da Formação Pro‑
fissional, no Ministério do Trabalho, que estava entregue a To‑
más Rosa. José Bento Gonçalves é Subsecretário de Estado do 
Fomento Cooperativo, integrado no Ministério do Comércio 
Interno, cujo Ministro é Magalhães Mota.

No longo (20 horas consecutivas) Conselho Nacional da 
Via Norte, realizado na estalagem do mesmo nome, nos dias 
26 e 27 de Setembro de 75, Sá Carneiro, regressa da sua do‑
ença, e escolhe a sua nova equipa, distribuindo áreas de actu‑
ação, nele destacamos77: 

Afonso de Moura Guedes – Relações Politicas Internas.
José António Furtado Fernandes – Acção socioprofissional

Sobre Moura Guedes, escreve Marcelo78: 
Afonso Moura Guedes tem 50 anos. É licenciado em Direito e ad‑
vogado em Torres Vedras e Lourinhã.
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Activista estudantil, quando aluno em Coimbra fora dirigente uni‑
versitário e, por duas vezes, Presidente da Direcção da Associação 
Académica (em 1952 ‑53 e 1954 ‑55) e director do Jornal Via Latina.  
Fundador da SEDES e grande animador do chamado “Encontro 
da Terceira Força”, em 1973 (onde apresentara proposta de for‑
mação de um ou mais partidos políticos, em que Balsemão e Mar‑
celo, entre outros, apoiaram), acompanhará Sá Carneiro, em Maio 
de 1974, levando para o PPD nascente o forte núcleo da SEDES 
em Torres Vedras.
É Presidente da Concelhia de Torres Vedras, membro do Conselho 
de Disciplina e deputado por Lisboa.
Aliás, as suas intervenções na Constituinte, sendo às vezes de de‑
masiado formalistas, revelam sempre coragem e estilo truculen‑
to (adequado à situação vivida e ao calor das polémicas travadas).
É acima de tudo, um fidelíssimo de Sá Carneiro. A quem será útil, 
desde logo, no caminho para o Congresso de Dezembro (1975).
Será mais tarde, anos a fio, dirigente político nacional, Governa‑
dor Civil de Lisboa e líder parlamentar, nunca saindo do Partido. 

Afonso de Sousa Freire de Moura Guedes, nasceu em 11 
de Janeiro de 1925 em Ribaldeira, freguesia de Dois Portos, no 
concelho de Torres Vedras, filho, neto e bisneto de advogados, 
faleceu em Torres Vedras no dia 21 de Setembro de 2005, está 
sepultado em Aguada de Baixo, no concelho de Águeda, terra 
natal da esposa, recentemente falecida (3/3/2015) e também 
lá sepultada.
O anexo 7 tem o currículo de Moura Guedes, elaborado por ele 
em 1981.

Para Furtado Fernandes, Afonso de Moura Guedes foi uma 
referência muito grande, pessoa que admirava e respeitava, e 
recorda: 

“Afonso era o responsável/coordenador pelo período antes 
da Ordem do Dia, na Assembleia da República, era um ora‑
dor brilhante, acutilante, mas elegante, escrevia muito bem, 
com graça, fez das intervenções mais interessantes com o seu 
sentido humor, humor fino, humor cortante, por exemplo o 
da denúncia do Gonçalvismo, das páginas mais brilhantes, 
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que se pode ver no diário da Assembleia, fabuloso, tinha in‑
tervenções de muito boa qualidade”79.

Comício no Campo Pequeno em 10 de Outubro, com Sá 
Carneiro, Magalhães Mota, Sá Borges e Mota Pinto, estiveram 
mais de 10.000 pessoas, decerto com gentes do Oeste80. 

A 27 de Outubro realizou ‑se uma reunião de trabalho, na 
sede do Cadaval, onde foram Marcelo Rebelo de Sousa, Luís 
Afonso Miranda, António Tito Lencastre, e, José Gomes81.

A 12 de Novembro deve ter ‑se realizado na Lourinhã uma 
sessão de trabalho com os militantes deste concelho, Marcelo 
Rebelo de Sousa, Alberto Ferreira de Almeida, António Tito 
Lencastre, José Baptista82. 

No início de Novembro entra para a Comissão Politica Dis‑
trital de Lisboa Luís Afonso Miranda, militante de Torres Ve‑
dras83 e José Gomes (José Gomes Monteiro, de Torres Vedras).  

Compõem a Distrital de Lisboa:
 Presidente – Marcelo Rebelo de Sousa
 Vice – Victor Ferreira Malha.
Vogais: Luís Afonso Miranda; José Gomes; Rui Santos Alves; 
José Braz Baptista; António Tito Lencastre; António Cere‑
jeira; Isabel Oliveira; Manuel Queiroz Andrade; Vítor Alves; 
Alberto Ferreira Almeida; João Cordeiro Pereira; Mário Mar‑
tins Adegas84.

Esta é provavelmente a primeira Comissão Distrital que 
existiu, como o próprio Marcelo diz, “no início o Partido não 
estava organizado”, e como Marcelo foi presidente deste ór‑
gão entre 1975 e 1977.

Em Novembro a situação política agudiza ‑se, a Assembleia da 
República e o Ministério do Trabalho são cercados a 12, o VI Governo 
suspende as suas funções a 19, a Assembleia medita na deslocação da sede 
das suas reuniões para o Norte do país, cuja região militar era comandada 
por Pires Veloso. Os Deputados do PS, PSD e CDS dirigem ‑se para a 
cidade do Porto, depois de a 20 terem aprovado uma moção, apresentada 
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pelo grupo parlamentar do PS, segundo a qual a Assembleia Constituinte 
se declara disposta “a reunir em qualquer momento e em qualquer lugar” 85, 

António Bento acerca do cerco à Assembleia relata ‑nos a ac‑
ção de Torres Vedras: “foi solicitada a nossa colaboração, para 
se ir para Lisboa, com um grupo de homens valentes, para se 
fazer a protecção à sede Nacional, então localizada ao cimo da 
Av. Duque de Loulé. Em cerca de uma hora, avançamos com 
cerca de 40 homens. Eu, por força da função de coordenação, 
mantive ‑me no interior da sede e tive o privilégio de assistir ao 
telefonema entre o Dr. Sá Carneiro e o Dr. Mário Soares, que 
acertavam pormenores para deslocar a sede do Governo, então 
presidido pelo Almirante Pinheiro de Azevedo, para a cidade 
do Porto. Tal não se concretizou, porque, entretanto, por volta 
das 21 horas, os sitiantes permitiram a saída dos Deputados.

Penso que também, em Novembro de 1975, fui informado 
pela sede Nacional, que se estava a organizar, pelas forças es‑
querdistas da Cintura Industrial de Lisboa, um assalto ao Ca‑
daval, como retaliação do assalto feito naquela Vila, à sede do 
PCP, e que o alvo era a sede do PSD.

De imediato transmiti a informação ao Cadaval e em menos 
de uma hora foi feita uma mobilização de 700 homens armados, 
que se colocaram estrategicamente desde o Cadaval ao Casal Ca‑
breiro e que impediram o assalto, que se preparava já no Casal Ca‑
breiro e só foi desmobilizado após uma equipa de exploração ter 
sido confrontada, na Vila do Cadaval, com as forças ali dispostas”.

Mais um testemunho, por nós recolhido junto dum militan‑
te do PSD de Torres Vedras, segundo ele, esteve pré mobili‑
zado no inicio de Novembro, com outras pessoas do PS, para 
poderem vir a actuar:

a deslocação do Governo para o Norte seria, por estradas me‑
nos usuais, nomeadamente na nossa área pelo litoral, e haveria 
civis, que já tivessem feito o serviço  militar, pré avisados, para 
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em articulação com o Presidente da Republica receberem guias 
de requisição militar assinadas pelo Presidente,  para os mobi‑
lizarem e assim poderem intervir, o local do encontro seria o 
pinhal dos Casalinhos, onde as guias seriam preenchidas e iriam 
para o Quartel de Mafra, ou fazer a segurança até às Caldas.

A 24 de Novembro, à semelhança do que já tinha acontecido 
a 12, em que o PS e PSD com o apoio da CAP, em Rio Maior, 
com muitos agricultores do Oeste a participar86, montam bar‑
ricadas e voltam a cortar estradas e via ferroviária de acesso a 
Lisboa, apresentam caderno reivindicativo, e contestam refor‑
ma agrária chegaram a estar presentes 35.000 agricultores87.

Em Torres os acessos a Lisboa, entre o Mar e o Rio Tejo, 
teve o corte de estradas na zona de Paio Correia.

A sede de Alenquer foi um ponto avançado de controlo para 
a CPN ir acompanhando mais próximo o desenvolvimento das 
movimentações sobretudo em Rio Maior, durante toda a noite 
passaram por lá dirigentes Nacionais e de várias outras con‑
celhias, muitos militantes e simpatizantes estiveram em alerta.  

A 25 de Novembro “os para ‑quedistas insubordinam ‑se em 
Tancos, e a RTP emite mensagens favoráveis ao «poder popu‑
lar», até à passagem de um filme de humor, emitido do Porto, 
cortando a palavra a Durand Clemente que lia mais um comu‑
nicado. Era o sinal do triunfo dos militares que aceitavam os 
resultados das eleições de 25 de Abril de 1975, como manifes‑
tação do novo regime democrático em Portugal”88 

Como nos disse António Bento: “estes factos revelam o cli‑
ma, quási de guerra civil, que se viveu nessa altura, só terminan‑
do com o 25 de Novembro, liderado pelo Coronel Jaime Ne‑
ves, que pôs termo ao desvario militar, fomentado pelo PCP”, 
a que nós acrescentamos o nome de Ramalho Eanes outro dos 
principais nomes, que esteve no posto de comando, foram re‑
postas as condições para o Governo continuar em funções. 
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O II Congresso, ocorreu a 6 Dezembro, em Aveiro, elege 
os órgãos Nacionais. Para a CPN entra Afonso Moura Guedes, 
Maria Lucília Santos para o Conselho de Jurisdição, e José Fur‑
tado Fernandes, e José Bento Gonçalves para o CN89. 

Maria Lucília Santos não aqueceu o lugar para que foi eleita, 
pois a 10 de Dezembro pede a renúncia do cargo no Conselho 
de Jurisdição e também de militante do Partido.

Furtado Fernandes intervindo no Comício do Pavilhão dos Desportos, 
em Lisboa, em Dezembro de 1975, foto do Povo Livre nº 76.

António Bento foi um dos delegados ao Congresso e dele 
tem algumas memórias: “vivi intensamente o conturbado am‑
biente, provocado por alguns dirigentes nacionais, entre outros, 
Dr. Sá Borges, Mota Pinto e José Manuel Ramos, que contes‑
tavam a liderança do Dr. Sá Carneiro. Na última noite não nos 
deitámos e o congresso só acabou no dia seguinte ás 11h30”.

Fotos de Afonso de Moura Guedes, como membro da CPN
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O ano de 1975 encerra com mais 383 militantes, assim dis‑
tribuídos: Alenquer – 32; Arruda dos Vinhos – 1; Lourinhã – 
210; Sobral de Monte Agraço – 10; Torres Vedras – 131, eram 
nesta data 551 os militantes do Oeste.

 Não sabemos se já havia alguma concelhia, certo eram os 
núcleos, como já vimos do Cadaval, e também temos a certe‑
za do mesmo em Alenquer.

1976

Dia 13 de Janeiro é eleito o Grupo Parlamentar, Moura 
Guedes fica na Comissão Permanente.

No III Conselho Nacional, reunido em Coimbra entre 24 
e 25 de Janeiro, foram eleitos a Mesa do Conselho e a Comis‑
são Executiva. Bento Gonçalves é eleito 2º Secretário da Mesa, 
e para a Comissão Executiva, na qual também entra Furtado 
Fernandes90  

A 17 de Janeiro, no período antes da ordem do dia Moura 
Guedes faz mais uma excelente intervenção, sobre as manobras 
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do CDS e do PS, comparando a nossa revolução a uma crian‑
ça, com as suas atitudes e birras, que se inicia assim: 

“Sr. Presidente, Srs. Deputados: Como os homens, tam‑
bém as revoluções nascem, crescem e virão a morrer um 
dia, para darem lugar a outras revoluções e a outros homens. 
Como os homens, também as revoluções têm às vezes infân‑
cias turbulentas, adolescências difíceis, amores precoces, es‑
pinhas carnais, impulsos incontrolados, calores súbitos, saltos 
inesperados de humor, birras e sarampo.
Com os primeiros pêlos na cara, saldo porventura de algu‑
mas desilusões, defrontam ‑se de repente com a realidade de 
si mesmas, dando ‑se conta de que, sem saberem bem como, 
aquele caos de impulsos e sentimentos descontrolados, no 
meio do qual se debatiam, surge subitamente ordenado na 
unidade de um projecto e na força serena de uma vontade 
determinada e livre, capaz de o atingir. Pois assim aconte‑
ceu com a Revolução do 25 de Abril. Também ela teve a sua 
primo ‑infecção que foi Spínola, a sua tosse convulsa que foi 
Gonçalves, a sua alergia que foi Varela Gomes, as suas bexi‑
gas loucas que foi Otelo”91.

E mais à frente identifica assim os primeiros tempos da re‑
volução:

“a revolução portuguesa foi assim, na sua primeira fase, ao 
mesmo tempo uma ingénua festa de aldeia e uma montanha‑
‑russa, um arriscado número do trapézio e uma romaria do 
Minho. Quando não chegou a ser um sketch de palhaços, com 
mais ou menos graça…”

Recomenda ‑se a leitura completa da intervenção, que está 
no anexo 9

Para as primeiras eleições legislativas, ocorridas a 25 de Abril, 
na lista do Distrito de Lisboa, os candidatos do Oeste foram 
assim posicionados92: 

6º  ‑ Afonso de Sousa Freire de Moura Guedes, 51 anos, ad‑
vogado. Torres Vedras;
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30º  ‑ Mateus Ventura Pereira Marteleira, 29 anos, engenhei‑
ro civil, Lourinhã;

34º  ‑ Víctor Manuel Alves, 38 anos, regente agrícola, Alenquer;
40º  ‑ José Casimiro Campos Ferreira, 33 anos, bate ‑chapas, 

Lourinhã;
53º  ‑ Rui Manuel Moço Ferreira, (J.S.D.), 20 anos, agricul‑

tor, Maxial, Torres Vedras;
54º  ‑ Joaquim José Vidal Severino, 39 anos, empregado de 

escritório. Torres Vedras;
Moura Guedes foi eleito Deputado, e daremos nota de al‑

gumas das suas intervenções.
A estas eleições, segundo o Jornal “A Capital”, de 24 de 

Abril, concorreram 3763 cidadãos, em representação de 13 
formações politicas.

A 1 de Abril sessão de esclarecimento em Vimeiro, com a 
presença do Secretário de Estado dos Retornados, Amândio 
de Azevedo, no Clube Recreativo. 

Em Abril realizou ‑se em Runa uma sessão de esclarecimen‑
to, para apresentação de candidatos às eleições, usaram da pa‑
lavra: José Severino, Fátima Correia, António Godinho, Rui 
Moço e Moura Guedes93

Em 12 de Abril sessão em Cadaval, com Alfredo de Sousa 
e João Barbosa, no Salão dos Bombeiros. Dia 17 foi no Vilar, 
no Salão Paroquial.

A 21 de Abril, pelas 18 horas, sessão esclarecimento na can‑
tina da Casa Hipólito, com Furtado Fernandes.

Também houve uma sessão no Clube Recreativo da Sapata‑
ria, com a presença de Moura Guedes e Rui Moço, candidatos à 
Assembleia, com significativa presença de simpatizantes. Em res‑
posta a uma pergunta foi afirmado: “internamente o PPD conta 
já com várias individualidades que eventualmente poderão ser 
propostas para candidatura à Presidência da República. Porém o 
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PPD não proporá o General Costa Gomes, nem o General Gal‑
vão de Melo; o primeiro pelas sua afirmações em relação à social 
democracia, e o segundo pela sua vincada posição partidária”94. 

Jorge Miranda, Afonso de Moura Guedes, Barbosa de Melo, 
Nandim de Carvalho, e Paulo Pitta e Cunha  são os Deputados 
efectivos do PSD que integram a Comissão de Regimento na 
Iª Legislatura, eleita em 4 de Junho95.

No Povo Livre de 16 de Junho de 1976

Promovido pelo núcleo local do PPD.

Estamos em plena campanha para as presidenciais, o PPD 
a apoiar Ramalho Eanes.

Fotos do convívio de Paio Correia
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Estiveram cerca de duas mil pessoas. Usaram da palavra Jo‑
aquim José Correia, (deve ser Severino) da Comissão Politica 
Concelhia e o Secretário ‑Geral do PPD, Francisco Sá Carneiro. 
O encontro decorreu com muita animação e serviu para reafir‑
mar a unidade dos militantes em volta da figura do Secretário‑
‑Geral do nosso Partido96.

O encontro culminou com um grandioso desfile automó‑
vel por Santa Cruz, até Torres Vedras. “A alegria sentida por 
todos, pela presença de Sá Carneiro, foi a nota mais saliente, 
no entanto entendemos que estas jornadas, para além das figu‑
ras relevantes que estejam presentes, são de enorme utilidade 
para a vitalidade do nosso partido, tornando mais vivo o ideal 
Social Democrata, criando raízes de muita amizade, que hão‑
‑de produzir frutos”97. 

Julgamos que o discurso de Sá Carneiro que está publicado 
como realizado no Vimeiro a 25 de Julho terá sido no conví‑
vio de Paio Correia, se Sá Carneiro tivesse voltado ao Oeste, 
Moura Guedes teria escrito no relatório que elaborou e des‑
creve aquele convívio. 
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Sá Carneiro dirigindo ‑se aos militantes do PPD e da JSD, 
começando assim o seu discurso: 

“Reunimo ‑nos aqui para começarmos a trocar ideias, entre 
os militantes do Partido e da JSD. Não estamos subordinados 
a uma ideologia, mas sim ao interesse e bem estar dos por‑
tugueses. Estamos aqui para fazer uma reflexão, em comum, 
sobre a política do Partido e a política do País”98.

E mais à frente afirma; “Temos que pensar no nosso Par‑
tido para podermos progredir. Há dois sectores fundamentais 
 ‑ os sócio ‑profissionais e a juventude”99.

E termina: 
Daqui em diante, teremos que dar prioridade à reflexão, à troca 
de ideias, e tambémà organização sócio ‑profissional e da ju‑
ventude. Daqui parto com uma certeza – a social ‑democracia 
aqui, frutificou, em iniciativas como esta; daqui levo uma es‑
perança – é que ela seja o exemplo para os outros, fermento 
de vida nova, em que o Terreiro do Paço não mais domine 
todo o País, em que o poder seja finalmente partilhado por 
todos os portugueses”100

No Oeste, com uns limites diferentes do que virá a ser a dis‑
trital da Área Oeste, Mafra estava incluída, os resultados foram 
os que se pode ver no quadro então elaborado: 

Em Torres Vedras Ramalho Eanes venceu com 68,41 %, em segundo 
Otelo com 10,97%.
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 Em Setembro são constituídas Comissões da Assembleia 
da República, na Comissão do Trabalho está Furtado Fernan‑
des; na Administração Interna e Poder Local, Moura Guedes; 
na da Economia Finanças e Plano, José Bento Gonçalves. 

Reunião do Conselho Nacional, em Cascais, a 2 de Outubro de 1976.

O  III e IV Congressos Nacionais realizaram ‑se em Leiria, 
no Hotel Eurosol, entre 30 e 31 de Outubro.

Conhecem ‑se os delegados de Torres: João Ribeiro Cor‑
reia, António Martins Bento, João António Cunha, José Al‑
berto Caetano

Furtado Fernandes entra para a CPN.
Afonso de Moura Guedes é eleito Presidente do Conse‑

lho de Jurisdição Nacional, José Bento Gonçalves continua 
no CN101.

Este Congresso foi fundamental para o Oeste, a profun‑
da alteração de Estatutos do Partido, abriu o caminho para a 
criação da Distrital Oeste. Estiveram 3 delegados do Oeste, e 
mais o Deputado Moura Guedes. 



85

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Comissão Politica saída do  III e IV Congressos, com Furtado Fernandes 
na CPN.

A redacção do artigo 53º (organização Regional) passou a ser:
1. A organização Regional do Partido assenta nos Dis‑

tritos, sem prejuízo de uma adaptação, deliberada pelo 
Conselho Nacional, caso venha a ser alterada a organi‑
zação administrativa do País.

2. As distritais compreendem as Secções que correspon‑
dam aos concelhos, quando de base residencial, e aos 
Distritos quando de base profissional.

3. Por deliberação do Conselho Nacional, e sob proposta 
dos Plenários de Secção envolvidos, poderão constituir‑
‑se, nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, estru‑
turas de tipo distrital agrupando Secções pertencentes 
a vários distritos, ou parcelas de um Distrito.

4. Por deliberação do Conselho Nacional e sob proposta 
da Assembleia Distrital, os órgãos do Partido nas áre‑
as metropolitanas de Lisboa e Porto poderão ter regi‑
me especial.
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Pelo Relatório de Actividades da Comissão Politica de Tor‑
res Vedras, apresentado na Assembleia Distrital da Área Oeste, 
datado de 19 de Março de 1977, percebemos os passos dados 
para a constituição desta Distrital, e que descrevemos integra‑
do no ano de 1977.

Afonso de Moura Guedes, dá uma entrevista ao “Povo Li‑
vre”, de 17 de Novembro, na sua qualidade de Presidente da 
Comissão Nacional para o Poder Local, do PSD, dando a co‑
nhecer o trabalho desta Comissão102.

E, pouco antes das eleições faz uma interessante interven‑
ção, na Assembleia da República, sobre este tema, e que o Povo 
Livre publicou: 

Senhor Presidente
Senhores Deputados,
Elas aí estão, à bica, as eleições para os órgãos das autarquias 
locais!... Escassos são já os dias que nos separam dos umbrais 
da campanha. Di ‑lo o calendário.
Outros factos o revelam.
Basta seguir, com os olhos, os movimentos do Governo e 
desses seus diligentes couteiros ‑mores que são os seus Go‑
vernadores Civis. Que actividade, meu Deus! Que saudável e 
buliçosa azáfama!...
Como nos velhos tempos da monarquia, a Corte desloca ‑se 
ao Porto, em toda a sua pompa e grandeza.
Dezenas e dezenas de caleches sumptuosas, puxadas por mui‑
tas parelhas de cavalos ‑vapor do mais puro sangue árabe, per‑
passam, ricamente ajaezados, a oba umbela doirada do glorioso 
sol lusíada dum diferido verão de São Martinho, enchendo as 
estradas do país com o álacre tilintar dos seus guizos de prata.
Lá vão todos, dignamente sentados, peito para fora, barriga 
para dentro, queixo em riste, majestaticamente alevantado, os 
altos dignitários do reino.
É a situação que passa. É o Poder que baixa até ao povo, para 
lhe deixar a recordação histórica dum beija ‑mão, dum bene‑
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volente olhar de pesadas pálpebras complacentes e paternais, 
duma palavra amiga que seja alimento de esperança, unto es‑
piritual a esparzir ‑se sobre a aspereza da broa, comida ao re‑
canto fumegante da lareira.
Faltam poucas semanas para o início da campanha eleitoral. 
A Corte cumpriu o seu dever para com o povo: deu ‑lhe a 
mão a beijar. Sem restrições. Sem poupar nenhum centíme‑
tro quadrado de pele.
A Corte desceu, por instantes, até ao Povo; escutou ‑o com 
bonomia; sorriu ‑lhe.
A Corte misturou ‑se por momentos com o povo, disfarçada de 
falsa descentralização de fím ‑de ‑semana, mascarada de povo. 
Vai tranquila e contente, com a satisfação do dever cumprido.
«Já cá cantam!», diz Sua Majestade ao ouvido áulico.
Pois Sua Majestade engana ‑se. Senhor Presidente e Senhores 
Deputados. O que vos vinha aqui dizer era apenas isto: que 
Sua Majestade se engana. O barulho do rodar das muitas ca‑
leches sumptuosas, tiradas por dezenas de cavalos ‑vapor do 
mais puro sangue árabe, finamente ajaezados, não deixou Sua 
Majestade ouvir uma coisa: o estrondo da gargalhada homéri‑
ca que saudou a sua partida da chamada «província».
Era o Povo a rir daquela farsa toda.103

Nas primeiras eleições autárquicas, cujo responsável na‑
cional e coordenador da Campanha destas eleições é Moura 
Guedes, realizadas em 12 de Dezembro, o PSD, no Oeste, não 
venceu eleições para nenhuma das Câmaras Municipais da sua 
área, venceu para a Assembleia Municipal do Cadaval, e em al‑
gumas juntas de freguesia.

Os resultados eleitorais obtidos no Oeste foram104:
Alenquer:

Câmara Municipal: PS – 4, 44,09%; FEPU – 2, 25,51%; PSD 
– 1, 13,58%. Vereador PSD – Vítor Alves, substituído passa‑
do alguns meses, por Vasco Miguel.
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Assembleia Municipal: PS – 8, 45,10%; FEPU – 5, 27,01%; 
PSD – 2, 14,77%; 
Freguesias: PS – 66, 48,13%; FEPU ‑ 32, 30,28%; PSD – 26, 
21,59%.

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 3, 46,75%; FEPU – 1, 23,08%; CDS 
– 1, 13,42%, Cabeça de lista do PSD – Jerónimo Raposo Dias. 
Assembleia Municipal: PS  ‑4, 47,97%; FEPU – 2, 23,36%; 
CDS  ‑1, 13,44%; PSD – 1, 10,75%. Freguesias: PS  ‑19, 51,12%; 
FEPU – 8, 25,17%; 
CDS – 3, 13,99%; PSD – 2, 9,72%.

Cadaval:
Câmara Municipal: PS – 3, 35,69%; CDS – 2, 25,14%; PSD 
 ‑2, 24,64%, Vereadores PSD: João Antunes Mota Marques; 
Inocêncio Pereira Alves Azevedo. 
Assembleia Municipal: PSD – 6, 41,0%; PS – 4, 29,97%; 
FEPU – 1, 11,47%, Cabeça de lista PSD – Albino António 
Pinto Lopes Martins. 
Freguesias: PS 32, 38,2%; CDS – 27, 30,91%; PSD – 19, 
28,02%; FEPU  ‑ 2,88%. Freguesias PSD  ‑ Vilar, Vermelha.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 3, 38,97%; PSD – 3, 32,68%; CDS 
– 1, 19,04%; Vereadores do PSD: José Bento Gonçalves; Ma‑
nuel Gentil da Silva Horta; Álvaro Bonifácio Marques da Silva.
Assembleia Municipal: PS – 4, 38,58%; PSD – 4, 32,29; CDS 
– 2, 20,55%; 
Freguesias: PS – 27, 41,72%; PSD – 28, 35, 77%; CDS – 13, 
19,68%; Freguesias PSD: Reguengo Grande, Vimeiro, Stª Bár‑
bara.

Sobral: 
Câmara Municipal: PS – 2, 42,09; FEPU – 2, 35,66%; PSD – 1, 
17,20%; Vereador do PSD  ‑ José Braz do Vale Serra Baptista. 
Assembleia: PS – 4, 41,61%; FEPU – 3, 35,31%; PSD – 1, 
17,75%. Cabeça de lista do PSD  ‑ João Emídio Simões.
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Freguesias: PS – 13, 44,62%; FEPU – 10, 37,34%; PSD – 4, 
18,04%.

Torres Vedras:
Câmara Municipal: PS – 3, 37,19%, PSD – 3, 34,83%; FEPU 
 ‑1, 19,46%; Vereadores PSD: João Ribeiro Correia; Ângelo 
Custódio Rodrigues, substituído em Fevereiro de 1977, por 
Secundino Outeiro Pereira; Ana Maria Bastos; 
Assembleia Municipal: PS – 8, 36,48%; PSD – 6, 30,33%; 
FEPU  ‑4, 19,86%; CDS – 1, 6,72. Cabeça de lista do PSD – 
Afonso de Moura Guedes.
Freguesias: PS  ‑70, 40,57%; PSD – 57, 37,61%; FEPU ‑ 26, 
19,23%. Freguesias ganhas pelo PSD: A dos Cunhados, Cam‑
pelos, Carvoeira, Freiria, Silveira, Ventosa.
Total de 166 mandatos, assim distribuídos pelos seis concelhos:
Câmaras – 10.
Assembleias Municipais – 20.
Freguesias – 136. 11 Presidências de Junta. 
Na Área Oeste, no ano de 1976 entram 70 novos militantes: 
Alenquer – 14; Arruda dos Vinhos – 1; Cadaval – 2; Louri‑
nhã – 19; Sobral de Monte Agraço – 15; Torres Vedras – 13; 
passando a haver 621 militantes.

1977

Os III e IVº Congresso Nacional do PSD, realizado em 
Outubro de 1976, com a alteração dos Estatutos, permitiu a 
criação da Distrital Oeste, mas o processo só ficou concluído 
em Março ou Abril deste ano. A primeira correspondência que 
encontrámos entre a sede Nacional e a Distrital Oeste é datada 
de 15 de Março, como se pode ver no anexo 10.

Apesar de ser uma aspiração muito desejada estava em cur‑
so a elaboração dos processos de eleição para os órgãos do 
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Poder Local, com as primeiras eleições marcadas para o dia 
12 de Dezembro de 1976, e todos os esforços e tempo a isso 
eram dedicados.

Concluído esse processo eleitoral autárquico, realizou ‑se um 
Plenário Distrital, provavelmente realizado no início do ano, 
que convocou todos os militantes do Oeste, “o qual aprovou a 
Criação duma Comissão Politica para a Área Oeste do Distrito, 
abrangendo os concelhos de Lourinhã, Cadaval, Alenquer, Ar‑
ruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, e Torres Vedras”.

Segundo Luís Afonso Miranda, que estava na Distrital de 
Lisboa, e na Concelhia de Torres Vedras, Azambuja também 
esteve para integrar a Distrital Oeste, ele foi um dos defenso‑
res da não integração, por ser de opinião que é um concelho 
de costumes ribatejanos, diferentes dos do Oeste. 

A área desta “distrital” inicialmente era também para incluir 
Mafra, a carta enviada ao Partido com os nomes de candida‑
tos a deputados à Constituinte, em 1975, é claro nisso, assim 
como num calendário provável das sessões e comícios para 
essas eleições, o concelho de Mafra estava na Região Oeste do 
Distrito de Lisboa. 

O documento infra também nos indica a ligação de Mafra, 
com a aposição de “Secção Regional – Zona Torres Vedras.



91

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

O PS também tinha Mafra incluída na Federação Norte de 
Lisboa, pelo menos num mapa que consultámos com resulta‑
dos eleitorais de 25 de Abril de 1976. 

O PPD de Torres Vedras tinha essa liderança regional, mes‑
mo enquanto era somente concelhia, no seu relatório de Janeiro 
de 1976, deixou ‑nos a informação de ter realizado 82 sessões e 
3 comícios, 34 das sessões e 2 comícios foram nos concelhos 
de Lourinhã, Cadaval, Alenquer, Sobral e Mafra. 

No processo de constituição da Distrital em cada Comis‑
são Politica Concelhia há eleição dos Delegados à Assembleia 
Distrital, para elegerem os Órgãos Distritais, e, se não em to‑
das pelo menos em algumas Concelhias, procedeu ‑se também 
eleições para os respectivos órgãos105.



92

José Damas antunes

Em 9 de Março, o Povo Livre, noticia que o “PSD de Ar‑
ruda dos Vinhos protesta contra a violência. A propósito de 
um assalto cometido recentemente na vila de Arruda dos Vi‑
nhos, o PSD local emitiu um comunicado, solidarizando ‑se 
com a vítima e denunciando a violência que alastra pelo País”. 

A 26 de Março a Comissão Politica Concelhia da Lourinhã in‑
formou que foram eleitos o Presidente e Vice ‑ Presidente da Sec‑
ção, respectivament: Eng. João Adriano do Rosário e Silva Patrício, 
e Rui Marques Cipriano. E para delegados à Assembleia Distrital: 
António Agostinho de Oliveira Costa; Victor Pedro; Carlos Ma‑
nuel de Sousa e Silva; José Joaquim Ministro dos Santos.

Em principio terá sido aprovado num Conselho Nacional a 
criação da distrital da Área Oeste do Distrito de Lisboa, e pa‑
rece que a eleição dos órgãos distritais terá sido a 4 de Abril.

A 16 de Abril Sá Carneiro deixa a liderança, no Conselho 
Nacional, é nomeada uma Comissão Directiva presidida por 
Sousa Franco106. 

A 4 de Maio, o Povo Livre, publica: Área Oeste do Distrito 
de Lisboa, foram recentemente eleitos os órgãos deste escalão, 
de nível distrital, que abarca uma importante zona, essencial‑
mente agrícola, do Distrito de Lisboa. Aqui ficam registados 
os nomes dos novos dirigentes:

Mesa da Assembleia: 
Presidente  ‑ Manuel M. Correia Guerra 
Vice  ‑ Luís Henriques da Silva 
Secretários: João A. Nunes da Cunha, Ramiro Rosado Caeiro 

Conselho de Jurisdição: 
Presidente  ‑ José Brás Baptista 
Vogais: José Monteiro Gomes, Armando Carvalho Toubarro, An‑
tónio Cabrita Vicente, Maria do Espírito Santo Simão Miranda.

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vice ‑Presidente – José Bento Gonçalves
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Vogais: António Martins Bento; Maria Filomena Marques da 
Cruz; Maria da Conceição A. Queimado R. Calhamar; Ino‑
cêncio Pereira Alves Azevedo.

José Bento Gonçalves, é natural da Lourinhã, morou mui‑
tos anos em Torres Vedras, foi um dos cooperantes activos da 
cooperativa de consumo que existia em Torres, mas na Cons‑
tituinte, na Iª legislatura, e em 1980 foi eleito Deputado pelo 
Distrito do Porto. Foi Subsecretário de Estado do Fomento 
Cooperativo, no VI Governo Provisório (Pinheiro de Azevedo, 
1975 ‑76) e no VII Governo Constitucional (Pinto Balsemão, 
1981), e Secretário de Estado do Fomento Cooperativo no VIII 
Governo, presidido também por Pinto Balsemão (1981 ‑82). É 
considerado o “pai” do actual modelo de cooperativismo exis‑
tente em Portugal.

Bento Gonçalves , foto do Povo Livre nº 95, de 12/5/76, em que dá 
uma grande entrevista sobre cooperativismo.

Em Abril a Área Oeste do Distrito de Lisboa, recebe, para 
distribuição pelas respectivas Comissões Politicas Concelhias, 
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a circular nº 40/DGIO/21.4.77, com informação de conclu‑
sões das I Jornadas Municipais Sociais ‑Democraticas, dizem‑
‑nos que está em formação o Gabinete de Apoio ao Poder Lo‑
cal, (GAPOL), e que a Zona Sul abrange os distritos de Leiria, 
Santarém, Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Faro 
e Setúbal, com a sede junto dos serviços nacionais do PSD, 
(Buenos Aires, 39 – Lisboa). Vide anexo 11. 

Em 5 de Junho, um Domingo, o Presidente do Partido, Sá 
Carneiro, e o Secretário ‑Geral, Magalhães Mota, visitam o Nor‑
te do Distrito de Lisboa, e dois concelhos do Distrito de Leiria 
(Peniche e Bombarral). Na Lourinhã, às 16h, o Presidente vi‑
sita ao Núcleo do PSD; No Cadaval, às 16h, o Secretário ‑ Ge‑
ral reúne com os militantes; Em Torres Vedras, às 17 horas o 
Presidente visita a Comissão Politica Distrital; e pelas 18 horas 
o Presidente e o Secretário ‑Geral inauguraram a sede de Arru‑
da dos Vinhos, seguido de jantar. Vide anexo12.

No CADAVAL, Magalhães Mota visitou a freguesia da Ver‑
melha e o lugar da Dagorda. Embora não estivesse previsto 
no programa, muito povo acorreu para ouvir e contactar o 
secretário ‑geral. Este teve oportunidade de apreciar a extraor‑
dinária obra que a Junta de Freguesia, lado a lado com o povo, 
tem realizado. Na sede do concelho teve lugar uma sessão de 
esclarecimento que decorreu na sala da Caixa de Crédito Agrí‑
cola, que foi exígua para comportar todos os que queriam ou‑
vir o secretário ‑geral107.

Na LOURINHÃ, o presidente em pleno largo fronteiro 
aos Bombeiros, dirigiu a palavra a várias centenas de simpati‑
zantes que ali acorreram. Mais de cento e cinquenta viaturas 
acompanharam Sá Carneiro e os deputados Moura Guedes e 
Bento Gonçalves no trajecto para Torres Vedras. Muito povo 
saudou a caravana, obrigando a paragens em Ribamar, Vimei‑
ro, Maceira e A dos Cunhados108.
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Em TORRES VEDRAS, proferiu Sá Carneiro um impor‑
tante discurso na Praça Gulbenkian, onde se aglomeraram vá‑
rias centenas de pessoas, da sua intervenção destacamos: 

“(…) Esperamos que o PS não troque a convergência demo‑
crática que lhe propomos, pela convergência marxista que o PC 
quer e que o País não aceita — salientou Sá Carneiro.
Este Governo já deu provas de que não é capaz de resolver a 
situação, pelo que deve haver um esforço do Presidente da Re‑
pública ou dos partidos democráticos, em cooperação entre si e 
com o general Ramalho Eanes, para se arranjar outro Governo.
Em seguida, numa alusão clara à situação grave que o Pais 
atravessa, salientou: Não podemos andar mais a brincar; o 
povo está farto de ouvir os políticos e os governantes falarem; 
o povo está farto de ver os ministros e governadores civis a 
passear; o povo está farto de ver os políticos guerrearem ‑se 
constantemente, e não vendo entendimento entre eles, descrê 
da própria democracia. (...)
Sá Gameiro frisaria que «lutaremos até onde nos for possí‑
vel pelo entendimento entre todos os partidos democráticos, 
para se criar uma autêntica plataforma de salvação nacional». 
O presidente do PSD, referindo ‑se à situação económica e 
financeira muito grave que passamos», frisaria que «essa situ‑
ação não se pode resolver com empréstimos do estrangeiro,
Apenas necessitamos de apoio internacional, é certo. Mas de‑
vemos contar connosco próprios e ajudarmo ‑nos mutuamen‑
te. Não podemos transformar este povo num povo de mão 
estendida à caridade internacional. È a nossa dignidade como 
povo que está em causa. E também o futuro deste País. Por‑
que estamos, afinal, quando recebemos milhões de dólares do 
estrangeiro, que não podemos pagar, a pedir emprestado às 
gerações futuras. É já o futuro dos nossos filhos e dos nossos 
netos que estamos a gastar. Isto não me parece que caia bem 
nas consciências das pessoas bem formadas. Já pedimos em‑
préstimos para pagar juros de outros empréstimos (…)”109.

No SOBRAL de MONTE AGRAÇO, à entrada do con‑
celho, Sá Carneiro foi recebido por muitos militantes, após o 
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que visitou a sede local e participou num convívio onde dirigiu 
algumas palavras aos presentes110.

Em ARRUDA dos VINHOS, onde Magalhães Mota já se 
encontrava vindo da Azambuja, a caravana automóvel engros‑
sou e entrou na vila em grande apoteose popular.

Inaugurada a sede local, onde Sá Carneiro e Magalhães Mota 
se dirigiram ao povo, seguiu ‑se um jantar de confraternização 
que reuniu muitos militantes.

Moura Guedes, deputado e presidente da Comissão Politi‑
ca da Área Oeste, usou da palavra para enaltecer o esforço de 
implantação que vem sendo realizado em toda a zona pelos 
militantes de base e para agradecer a presença do presidente e 
do secretário ‑geral. Estes, para finalizar, tiveram também pa‑
lavras de estímulo especialmente dirigidas aos responsáveis e 
militantes da Arruda111.

Conferência de imprensa sobre o Congresso da Intersindical, 26/1/1977, 
com Furtado Fernandes.

No Sábado, 26 de Junho decorreu no auditório da Coope‑
rativa Agrícola de Torres Vedras, a primeira sessão das “Jorna‑
das Agrícolas de Torres Vedras”, com a presença de mais de 
100 lavradores,  presidiu e encerrou os trabalhos o Deputado 
Afonso de Moura Guedes, o Deputado José Andrade apresen‑
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tou o Projecto de Lei sobre o seguro agrícola, José Júlio Ribei‑
ro, apresentou o outro Projecto de Lei, sobre o arrendamento 
rural. Falaram também os Deputados João Ferreira e Bento 
Gonçalves, e ainda o técnico agrícola local Rogério Calhamar112.

A Assembleia Distrital realizada em 13 de Dezembro foi na 
sede do Partido, em Torres Vedras, na Praça Gulbenkian, para 
discutir a distribuição dos delegados ao Congresso, tendo ‑se 
decidido, que deveria ser proporcional ao número de militan‑
tes de cada concelhia, por maioria a seguinte distribuição dos 
delegados: Lourinhã  ‑2; Torres Vedras – 2; Alenquer  ‑1.

Nesta Assembleia estiveram presentes, os delegados: Flores da 
Cunha, Quim Zé e José Monteiro Gomes, e, Luís Afonso Miran‑
da, de Torres Vedras; António Luís Silvestre, do Cadaval; José Mi‑
nistro dos Santos, Carlos Manuel Sousa e Silva, da Lourinhã; João 
Jorge, de Sobral de Monte Agraço; e Vasco Miguel, de Alenquer. 

1978

No V Congresso, realizado no Porto, entre 28 e 29 de Ja‑
neiro, Sousa Franco é eleito Presidente da CPN. Furtado Fer‑
nandes continua na CPN, Moura Guedes e Bento Gonçalves 
no CN113.

Moura Guedes está pelo Grupo Parlamentar, é António 
Bento que representa a CPD do Oeste, os outros delgados 
desta Distrital ficam na mesa 6, são eles: Inocêncio Azevedo; 
José Braz Baptista; José Carmo Marques; Rui Marques Cipria‑
no; Secundino Pereira; Vasco Miguel114.

Furtado Fernandes é eleito para a CPN, Moura Guedes e 
Bento Gonçalves são eleitos para o Conselho Nacional, em lis‑
ta liderada por Sá Carneiro. Neste Congresso houve 5 listas ao 
Conselho Nacional, todas lideradas por Sá Carneiro. 
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António Bento viveu, como muitos, intensamente este 
Congresso, são dos que deixam memória, e passados 35 anos 
Bento recorda ‑se: 

“após aprovação da moção apresentada pelo Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa, com apenas a abstenção do Dr. Sá Carneiro, 
foi exigido que o Dr. Sá Carneiro justificásse a sua abstenção. 
Nessa moção figurava a palavra “selectiva”, que determinava 
fazer ‑se uma oposição selectiva. 
O Dr. Sá Carneiro ao usar da palavra afirmou que não podia 
liderar o partido com tal imposição, visto que condicionava a 
sua acção, para tomar posições, que o obrigava a consultar pre‑
viamente o Congresso, o que era manifestamente inadequado.
Gerou ‑se grande confusão, tentando ‑se demover o Dr. Sá 
Carneiro, o qual não permitiu a anulação da votação, o que, 
disse, seria uma grande indignidade para o Congresso.
Foi então apresentada uma lista para a C.P.N., presidida pelo 
Dr. Sousa Franco.
O Dr. Sá Carneiro declarou publicamente que não iria criar 
obstáculos á C.P.N. que viesse a ser eleita, comprometendo‑
‑se a não fazer intervenções politicas, dispondo ‑se apenas a 
reunir em encontros partidários.
Nesse mesmo dia, o Dr. Afonso Moura Guedes convidou ‑o 
para um encontro a realizar no Oeste, eventualmente num 
almoço, o que foi desde logo aceite.
Nesse mesmo dia, o Dr. Bento Gonçalves manifestou ao Dr. 
Sá Carneiro a sua preocupação pelo sucedido, ao que ele res‑
pondeu: “ não se preocupe, isto é como o Governo, não dura 
mais de 6 meses”.
A comissão distrital iniciou desde logo a organização do al‑
moço, que se realizou no Vimeiro, em 02/04/1978”.

O Povo Livre de 22 de Março anuncia o Almoço ‑Convívio 
com Sá Carneiro, no Vimeiro, inscrições na sede da Distrital 
da Área Oeste, Praça da República (por cima do café Impé‑
rio), custo do almoço – 150$00, vai ser uma festa de unidade 
de militantes e simpatizantes sociais ‑democratas115.
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A 2 de Abril num almoço convívio, promovido pela CPD, 
e nomeadamente por Afonso de Moura Guedes, com Sá Car‑
neiro no Vimeiro, com centenas de pessoas, começou assim 
o seu discurso:

 “Meus caros amigos, quero em primeiro lugar agradecer ‑vos 
do coração, todas as provas de estima e de apoio que aqui me 
foram trazidas, provas humanas, provas materiais também.
Ao aceitar com muito gosto este convívio eu quis marcar por 
um lado, a minha presença no Partido Social Democrata, den‑
tro daquele mesmo tipo de imagem que foi usado no Congres‑
so do Porto e aqui trazida, e quis, por outro lado, para além 
da confraternização alegre e entusiasta que aqui nos reuniu, 
expressar uma homenagem séria e sentida homenagem aos 
militantes da Zona Oeste, e a todos os militantes do PSD que 
são a verdadeira força, a grande energia, o grande futuro do 
Partido Social Democrata”116.

No lado direito de Sá Caneiro estão 2 membros da CPN: José Ferreira 
Júnior, e Furtado Fernandes.

E termina: 
“Mas devemos encarar o presente de uma maneira aguerrida 
e dinâmica, de uma maneira construtiva, devemos mobilizar 
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para a luta, a luta não só pela Social Democracia, mas a luta 
pelo nosso Portugal, pelo Portugal de hoje, pelo Portugal dos 
nossos filhos, que parecem querer hipotecar e comprometer 
para o futuro, coisa que nós não podemos consentir. VIVA 
PORTUGAL!”117.

No anexo 13 o transcrevemos o discurso completo.
Maria João Avilez escreve no seu livro, que Sá Carneiro 

“mostrou ‑se muito satisfeito”, no seu regresso a Lisboa, ao 
lado de Conceição Monteiro, pelo tom e o calor do entusias‑
mo com que fora recebido118.
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Sobre este convívio do Vimeiro, podemos ler o que a Co‑
missão Politica Distrital escreveu no seu relatório de activida‑
des deste ano de 1978, datado de 2 de Março de 1979”: 

(…) Com efeito, desiludidos com os resultados do Congres‑
so do Porto, que entendiam não traduzir a real vontade das 
bases do Partido, os militantes da Área Oeste empenharam‑
‑se decididamente em criar as condições para que Sá Carnei‑
ro pudesse reassumir a chefia do Partido. 
Para tanto, foi a Comissão Politica Distrital da Área Oeste 
quem tomou a iniciativa de promover o importante Conví‑
vio do Vimeiro, que reuniu mais de 1000 militantes à volta 
do líder indiscutível do nosso Partido, encontro este que vi‑
ria a revelar ‑se decisivo para os objectivos em vista. Estamos 
certos que este Convívio do Vimeiro ficará para a história do 
PSD, como inicio da arrancada, que por certo levará o nosso 
Partido à governação do País.
Encorajado pelo êxito e projecção nacional que o Convívio do 
Vimeiro veio a ter, a Comissão Politica Distrital, empenhou‑
‑se a fundo na preparação do novo Congresso que reporia 
a verdade das coisas, facto que efectivamente se viria a con‑
cretizar como é do conhecimento de todos. Assim, a Distri‑
tal do Oeste, tomando aliás como base as moções aprovadas 
nos plenários das concelhias de Torres Vedras e Lourinhã e 
com a colaboração dos representantes de Alenquer, Cadaval, 
Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, elaborou uma 
moção síntese que chegou ao Congresso de Lisboa e foi reco‑
lhida na moção final aprovada, a qual definiu a linha politica 
do Partido que reflete o sentido da grande maioria do Povo 
Português e se veio a revelar, deste modo, inteiramente ajus‑
tada à realidade nacional”.

Na sequência daquele discurso de Sá Carneiro no Vimei‑
ro, a Comissão Politica Nacional presidida por Sousa Franco, 
demite ‑se. Em Conselho Nacional de 15 de Abril é nomeada 
uma Comissão Permanente do Conselho Nacional, para asse‑
gurar a direcção nacional do Partido, liderada por Meneres Pi‑
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mentel, com Moura Guedes também fazer parte. Esta Comissão 
convoca o VI Congresso, que se realiza em 1 e 2 de Julho, em 
Hotel de Lisboa, Sá Carneiro regressa à liderança do Partido119.

Acontece que o Congresso anterior tinha aumentado o quan‑
titativo de delegados das bases, e faltava elaborar o “Regulamento 
de Representação das Bases ao Congresso”, pelo que a circular 
nº 40/3.5.78 apela a que se elejam o dobro dos delegados ao úl‑
timo congresso, para que o processo eleitoral não pare.

A Comissão Permanente enviou previamente ao Congresso, 
para ser discutido pelas bases o “documento de reflexão que 
a Comissão Permanente do Conselho Nacional propôs como 
base de discussão para o Congresso”.

De Torres Vedras foram como delegados: António Bento, 
Quim Zé Severino, Barrinha.

Moura Guedes entra para a Comissão Politica Nacional. Bento 
Gonçalves e Furtado Fernandes ficam no Conselho Nacional120.

Naquele último Congresso Moura Guedes e Bento Gonçal‑
ves estão pela Comissão Permanente do Conselho Nacional, 
os outros delegados do Oeste ficam na mesa 5, foram: Antó‑
nio Bento; Horácio P. Santos; Jerónimo Raposo Dias; Joaquim 
José Severino; José António Rocha; José Braz Baptista; Manuel 
Guerra; Rui M. Cipriano; Vasco Miguel121.

A 3 de Junho surge o grupo das opções inadiáveis122, que 
dá mais tarde origem a desacordos e a saídas do Partido, de al‑
guns deputados, com a fundação da ASDI.

Nas Comemorações Nacionais do 25 de Abril, Moura Gue‑
des fala em nome do PSD, “exige o cumprimento imediato das 
Leis aprovadas”

Houve Assembleia Distrital, a 26 de Junho, convocada para 
a sede do Partido, na Praça da República, (por cima do Café 
Império) em Torres Vedras, tendo como ordem de trabalhos 
“ análise das moções de estratégia ao VI Congresso.  

Presentes nesta Assembleia, os delegados:
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De Torres: Quim Zé Severino, João Ribeiro Correia, João 
Flores da Cunha, António Lopes dos Santos, Hermínio Alexan‑
dre, José Gil Gomes; de Alenquer: José Francisco, Vasco Miguel; 
Arruda – Jerónimo Raposo Dias; Sobral – Ramiro, João Jorge. 

A 21 de Julho, com a presença de elementos da Concelhia 
e da Distrital, é criado em Torres Vedras o Núcleo do PSD na 
Freguesia de Ponte do Rol.

1979

A 11 de Janeiro a Assembleia da República aprovou a ele‑
vação de Torres Vedras a Cidade, proposta de Sérgio Simões, 
Deputado pelo PS. A aprovação foi por unanimidade, pelo PSD 
interveio, com um excelente texto, Afonso de Moura Guedes, 
e Bento Gonçalves fez a declaração de voto. 

Entre 17 e 18 de Fevereiro, reuniu no Hotel Golf  Mar o 
Conselho Nacional do PSD. Conceição Calhamar, Secretária 
da Distrital Oeste, foi a pessoa principal no apoio à organiza‑
ção do Conselho, recebeu um louvor por escrito pelo desem‑
penho neste evento. 

Foto desse Conselho Nacional, com José Saloio, Vasco Miguel e  Sá Car‑
neiro.
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Em 10 de Março realizou ‑se uma Assembleia Distrital, onde 
realçamos dois pontos da Ordem de Trabalhos: Homologa‑
ção da Secção do Cadaval; eleições para os órgãos Distritais. 

Sobre estas eleições a Secção de Sobral de Monte Agraço 
recorreu ao Conselho de Jurisdição, pedindo que este fizesse 
uma “inquirição aos acontecimentos”, sentem ‑se enganados, 
por na Assembleia terem apresentado um “monte de fichas de 
inscrição”, do Cadaval, mas posteriormente consultaram os fi‑
cheiros do Partido, neles não constam os 20 militantes número 
mínimo suficiente para criar a Secção do Cadaval, não havendo 
assim legitimidade para homologar aquela Secção, bem como a 
inclusão de dois militantes na lista única para a Distrital.

A Comissão Politica Distrital respondeu a 28 de Março, 
afirmando haver 26 fichas de militantes do Cadaval, mas para 
dissipar dúvidas deliberou repetir o acto eleitoral, (que ocorre‑
ram a 4 de Abril) dando nota desta informação a outros órgãos 
Distritais e ao Secretário ‑Geral. Esta resposta não agradou to‑
talmente ao Sobral, que escreveu ao Conselho de Jurisdição, 
que ninguém ia ou integrava listas naquela Assembleia electiva, 
se não houvesse pronúncia do CJD. 

Os Órgãos Distritais ficaram com a seguinte constituição:
Mesa da Assembleia:

Presidente – Manuel Guerra
Vice – José Braz Baptista
Vogais: António José Vicente; João Matos …

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vice – José Bento Gonçalves
Vogais: António Bento; Conceição Calhamar; Secundino Pe‑
reira; Vasco Miguel; João Marques: 

Conselho de Jurisdição:
Carlos Taveira; Flores da Cunha; Maria Filomena Cruz; Ma‑
ria do Espirito Santo Miranda; Maria Teresa Raposo Dias.
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Em Março a lista apoiada pela JSD vence, contra o MIRN/
JC, as eleições para a Associação de Estudantes da Escola Indus‑
trial e Comercial de Torres Vedras, com 309 votos, contra 174123.

A 30 de Março realiza ‑se no Golf  Mar, o I Encontro de 
Autarcas Locais da área Oeste, promovido pela Comissão Po‑
litica Distrital do Oeste, participaram 125 pessoas, estiveram 
presentes dirigentes nacionais. Na mesa dos trabalhos: Ma‑
nuel Pereira, Deputado e Presidente da Comissão Parlamen‑
tar da Administração Interna e Poder Local;  Helena Roseta, 
Deputada e membro da Comissão Politica Nacional; Nandim 
de Carvalho, Director do Gabinete de Apoio ao Grupo Parla‑
mentar do PSD; Afonso de Moura Guedes, Deputado e Pre‑
sidente da CPD Oeste.

A 1 de Abril no Conselho Nacional realizado na Guarda, a 
Distrital do Oeste, representada por Vasco Miguel, é uma das 
subscritoras da Moção aprovada que retira a confiança políti‑
ca ao Grupo Parlamentar do PSD, e que convida o seu líder, 
Sousa Franco a afastar ‑se do Partido, o que veio a acontecer no 
dia 4, em que 37 Deputados do PSD passam a independentes, 
e a 12 fundam a ASDI.

Pelo relatório apresentado a esta Assembleia, percebe ‑se 
que há uma nova sede Distrital, que passou a ser na Rua 9 de 
Abril, (onde ainda hoje funciona), e espera ‑se para “breve criar 
a Secção do Cadaval, dentro em breve terá sede própria”, e “fi‑
nalmente prestou ‑se todo o apoio e assistência aos Jovens da 
JSD no seu esforço de preparação do seu Congresso”.

O VII Congresso Nacional realizou ‑se no Cinema Roma, 
em Lisboa, entre 16 e 17 de Junho, Bento Gonçalves é eleito 
para o CN, Sá Carneiro é eleito Presidente do Partido, Leo‑
nardo Ribeiro de Almeida é eleito Presidente da CPN124. E é 
ele que vem ao convívio realizado em Paio Correia, em Junho 
deste ano, cuja imagem do convite é esta, que foi guardada e 
cedida pelo Teixeira, da Sede Nacional:
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Imagem de “Povo Livre”

Está a discursar Leonardo Ribeiro de Almeida

A 28 de Julho, realizou ‑se uma Assembleia Distrital, onde 
foi aprovada uma Moção a discordar da candidatura em co‑
ligação, nomeadamente porque diverge do que foi aprovado 
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no VII Congresso Nacional, e em Conselho Nacional de Julho 
deste ano, afirmava ‑se: “rejeitar frontalmente, a eventualidade 
de apresentação de listas conjuntas às próximas eleições legis‑
lativas intercalares, nomeadamente no Distrito de Lisboa”. Esta 
posição foi transmitida formalmente ao Presidente do Conse‑
lho de Jurisdição Nacional, que convocou o respectivo Conse‑
lho de Jurisdição, desconhecemos a decisão final, se a houve.

Nesta mesma Assembleia foram também apreciados os 
nomes de candidatos para a Assembleia da República. A lista 
de possíveis candidatos a enviar foi assim ordenada: Afonso 
de Moura Guedes; António Martins Bento (Torres); Jerónimo 
Raposo Dias (Arruda); José Alberto Mendes (Alenquer); José 
António Ferreira Rocha (Lourinhã); Manuel Correia Guerra 
(Alenquer); Luís Afonso Miranda (Torres); José Hilário Ro‑
cha Carvalhosa (Cadaval); Ramiro Rosado Caeiro (Sobral); Rui 
Marques Cipriano (Lourinhã); Vasco Aguiar Miguel (Alenquer). 
Mas, após as primeiras negociações, sofreu alterações e foi as‑
sim proposto: 6º  ‑ Moura Guedes; 12º  ‑ José Alberto Mendes; 
26º  ‑ Rogério Calhamar; 34º  ‑ Acácio Várzea; 44º  ‑ António 
Bento; 52º  ‑ Maria Eugenia Servinho Gomes da Silva (residen‑
te em Reguengo Grande).

As negociações para o posicionamento dos nomes na lista 
de Lisboa foi difícil, e não correu como o desejado no Oeste. 
Em Agosto há troca de correspondência entre a Comissão Po‑
litica da Área Oeste, e o Secretário Geral, António Capucho, 
teria ficado mais ou menos certo que do Oeste iria o primeiro 
nome em 6º e o segundo no 12º lugar, mas o Secretário Geral 
escreveu depois a dizer que teria “ficado sensibilizado peran‑
te os argumentos e comprometeu ‑se a transmitir o assunto à 
vossa congénere da Área Metropolitana. De qualquer modo, 
a eleição de Bento Gonçalves através do Porto parece assegu‑
rada, facto que garante dois deputados residentes no Oeste”. 
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Na resposta escreve ‑se: “o facto de Bento Gonçalves ter pra‑
ticamente assegurado o lugar pelo Porto não significa termos 
2 deputados pela área, porque ele terá de fazer campanha no 
Norte. Quanto à resolução, a nosso ver, não cabe apenas à 
Área Metropolitana, mas às duas, por consenso, ou em última 
instância à CPN”. 

Deveria ser já perceptivel as dificuldades de posicionamen‑
to numa lista conjunta com outros partidos, Moura Guedes foi 
em 14º lugar, José Alberto Mendes em 33º, e como primeiro 
suplente Rogério Calhamar125.

A 2 de Dezembro realizaram ‑se eleições legislativas, ganhas 
pela Aliança Democrática, liderada por Sá Carneiro, Freitas do 
Amaral, e Ribeiro Teles, o Oeste empenhou ‑se nestas eleições, 
lutou por um bom resultado nestes concelhos, a Comissão Po‑
litica Distrital “promoveu ou apoiou directamente comícios e 
sessões de esclarecimento, ao longo de todos os seis concelhos 
que a integram, promovendo a difusão dos elementos de pu‑
blicidade e informação que havia de ir constantemente buscar 
a Lisboa, a uma Direcção Distrital de Campanha, desorgani‑
zada, fraccionada, para não dizer caótica, de onde não vinha 
pode dizer ‑se quase nenhum apoio de utilidade. Ignorando essa 
central lisboeta inoperante da Rua Rosa Araújo, houve pois, 
que improvisar a nossa própria direcção autónoma de Cam‑
panha, o que fez com toda a possível eficácia, dentro da aguda 
carência de meios financeiros (sem qualquer apoio financeiro 
central) e com um CDS, inexistente na nossa área, a nível de 
estruturas organizativas, que apenas nos soube criar dificulda‑
des e problemas de funcionamento conjunto”.  

O notável esforço das Comissões Politicas Concelhias, que 
revelaram uma extraordinária militância e capacidade politica, 
que permitiram que fossem os seguintes resultados eleitorais, 
nos respectivos concelhos, alguns deles extremamente difíceis:  
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Concelhos PC PS AD

Alenquer 6749 7618 6264

Arruda 1292 1968 1602

Cadaval 851 3124 4604

Lourinhã 635 3712 7846

Sobral 1818 1377 1259

Torres 7798 10969 14677

Resultados estes que excedeu as expectativas mais optimis‑
tas. O Director de Campanha Distrital foi António Bento, os 
três lideres da Aliança Democrática visitaram os seis concelhos 
da Área Oeste, “num percurso triunfal”, que viria a culminar, 
no seu final, com “esse acontecimento vibrante e inesquecível 
que foi o Comício em Torres Vedras, diante da sede do nos‑
so Partido, em que foram ovacionados por uma das maiores 
multidões que a nossa cidade terá reunido até hoje num acon‑
tecimento Politico”.

Afonso de Moura Guedes é eleito Deputado, José Alberto 
Mendes também, entrou a substituir Moura Guedes, em 20 de 
Maio de 1980, por um período não superior a um mês.

Em Dezembro, no dia 16, há eleições autárquicas, no Oeste 
concorreu ‑se coligados em AD, nos concelhos de: Lourinhã, 
Alenquer e Arruda dos Vinhos; sozinho (embora com acordos 
internos com o CDS) em Cadaval e Sobral de Monte Agraço. 
Em Torres Vedras o acordo com o CDS esteve concertado, 
mas teve um “rompimento inesperado pelos dirigentes do CDS, 
que não souberam manter a palavra dada”. Houve a “magni‑
fica vitória obtida no Concelho do Cadaval, onde ganhámos a 
Presidência da Câmara Municipal. 

Resultados eleitorais no Oeste126: 
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Alenquer: 
Câmara Municipal: PS – 3, 43,33%; APU – 2, 29,32%; AD 
– 2, 22,23%. Vereadores da AD  ‑ José de Jesus Mendes Me‑
deiros; José Martins. 
Assembleia Municipal: PS  ‑15, 41,56%; APU – 11, 30,51%; 
AD – 9, 25,17%.
Freguesias: PS – 82, 42,80%; APU – 53, 31,55%; AD – 43, 25,66%.

Arruda:
Câmara Municipal: PS  ‑ 3, 54,45%; AD – 1, 23,31%; APU  ‑ 
19,82%. Vereador da AD  ‑ José Luís da Silva Queiroz.
Assembleia Municipal: PS – 14, 51,80%; AD – 6, 24,47%; 
APU – 5, 21,10%.
Freguesias: PS – 23, 52,49%; AD – 11, 26,01; APU – 10,49%.

Cadaval: 
Câmara Municipal: PSD – 4, 46,28%; PS – 3, 37,92%. Presi‑
dente e Vereadores do PSD  ‑ João Francisco Ribeiro Correia; 
Manuel Leite Pereira de Melo; Lourenço José Mendes Rodri‑
gues; Daniel Soares Serrano.
Assembleia Municipal: CDS ‑ 18, 47,75%; PS – 14, 37,14%; 
APU – 3, 10,29%. Cabeça de lista da AD (José Vicente de 
Jesus Carvalho Cardoso)
Freguesias: PS – 35, 34,73%; PSD – 42, 33,83%; CDS – 21, 
19,23%; APU – 9, 10,60%; I – 3, 1,61%.
Lourinhã:  
Câmara Municipal: PS – 4, 47,24%; AD – 3, 47,07%. Vere‑
adores da AD – Manuel Gentil da Silva Horta; Licínio Guia 
da Cruz; Vasco Agostinho de Azevedo. 
 Assembleia Municipal: AD – 18, 48,15%; PS – 16, 45,18; APU 
– 1, 3,45%. Cabeça de lista da AD – José Bento Gonçalves. 
Freguesias: AD – 57, 49,58%; PS – 41, 46,93%. Freguesias ga‑
nhas pela AD – Lourinhã; Vimeiro; Miragaia; Moledo; Moita 
dos Ferreiros; Reguengo Grande; S. Bartolomeu.

Sobral:
Câmara Municipal: APU – 3, 45,79%; PS – 1, 26,08; PSD  ‑ 1, 
24,26%. Vereador do PSD – António Maria Borges Júnior.
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Assembleia Municipal: APU – 12, 45,89%; PS – 7, 26,43%; 
PSD  ‑ 6, 24,61%. Rogério Ventura Pacheco (CDS).
Freguesias: APU – 19, 47,47%; PS – 11, 26,63%. PSD – 9, 25,9%.

Torres:
Câmara Municipal: PS – 3, 34,89%; PSD – 3, 33,45%; APU 
– 1, 21,84%. Vereadores do PSD – Ana Maria Cadete Lage 
David Bastos; Joaquim José Vidal Severino; Secundino Ou‑
teiro Pereira.
Assembleia Municipal: PSD – 13, 34,19%; PS – 12, 33,54%; 
APU – 8, 22,21%; CDS – 2, 7,42%. Cabeça de lista do PSD 
– José de Oliveira Guia.
Freguesias: PSD – 82, 36,40%; PS – 85, 34, 50; APU – 50, 
22,77%; CDS – 7, 6,32%. Freguesias ganhas pelo PSD – A 
dos Cunhados, Campelos, Carvoeira, Freiria, S. Pedro e San‑
tiago, Silveira, Ventosa.

Total de 310 mandatos, assim distribuídos pelos seis 
concelhos:

Câmaras – 14.
Assembleias Municipais – 52.
Freguesias – 244.

1980

Pela acta da Assembleia Distrital de 20 de Junho, sabe ‑se que 
houve eleições para a Comissão Politica da Concelhia do Cada‑
val, em 3/4/1980, mas a primeira reunião só foi a 19 de Junho.

Houve eleições para os Órgãos Distritais, em 20 de Junho, 
passaram a ter a seguinte constituição:

Mesa da Assembleia: 
Presidente: Manuel Guerra
Vice – Jerónimo Raposo Dias
Secretários: Ramiro Caeiro; Maria do Espirito Santo Miranda.
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Comissão Politica Distrital:
Presidente: Afonso de Moura Guedes
Vice – António Bento
Vogais: Secundino Pereira; Vasco Miguel; Rogério Calhamar; 
José Braz Baptista; Acácio Várzea.
Suplentes: Joaquim José Severino; António Oliveira Costa.

Conselho de Jurisdição:
Presidente: José Bento Gonçalves
Vogais: Carlos Taveira; Maria Filomena Cruz; António Mo‑
reira; Maria Teresa Raposo Dias. 

A justificação para a alteração nos cargos de Bento Gon‑
çalves, é porque ele vai ser Deputado pelo Porto.

Nesta Assembleia António Bento deu nota de uma reunião 
realizada em Lisboa, com o Secretário ‑Geral do Partido e o Pre‑
sidente da Distrital de Lisboa, para discutir o número de depu‑
tados que caberia ao Oeste, tendo ficado decidido que seriam 3 
deputados, mas que só seriam dois eleitos, mas não houve con‑
firmação oficial deste acordo, tendo o Secretário ‑Geral assumido 
que levaria o caso ao Conselho Nacional. Moura Guedes infor‑
mou que Carlos Macedo lhe disse que a Comissão Politica Dis‑
trital de Lisboa não concordava que o Oeste tivesse mais depu‑
tados do que já tinha, mais lhe disse que vai levar o assunto ao 
Conselho Nacional, para o Oeste ter direito a dois deputados, e 
se esta aprovar, a CP Distrital de Lisboa terá de interpelar e terá 
de ir à Comissão Politica Nacional. José Braz diz que teremos 
de fazer ver a Lisboa que não estamos a pedir nenhum deputa‑
do, mas que verificando os números, teremos direito legal a mais 
um deputado (cada deputado representa 17 mil e tal votos). Foi 
deliberado a Mesa elaborar uma moção a ser enviada à CPN.

Nestas eleições Legislativas de 5 de Outubro, em AD, do oes‑
te os nomes melhor posicionados foram os de Moura Guedes, 
e de Vasco Miguel, o primeiro foi eleito directamente, e o se‑
gundo entrou na AR a 5 de Janeiro do ano seguinte, a substituir 
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Margarida Salema. A 20 do mesmo mês substitui José Manuel 
Menezes Sampaio Pimentel, mantendo ‑se até final da legislatura.

Esteve previsto, e em princípio realizou ‑se, um grande con‑
vívio na Serra de Montejunto, a 20 de Julho, aberto a toda a 
área Oeste Para angariar fundos venderam ‑se rifas para um 
sorteio de 10 viagens à Madeira.

Campanha Eleitoral, no Oeste.
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Comicio em Torres Vedras 

No Comício: Sá Carneiro a discursar.
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Nas eleições legislativas deste ano, nos 6 concelhos o AD 
obteve 39.695 votos

Sobre este último Comício de Sá Carneiro em Torres, Antó‑
nio Bento conta ‑nos que Sá Carneiro visitou a sede do Partido, 
e de actos que demonstram o seu modo de estar na política: “ à 
saída, atravessando a multidão, dirigiu ‑se ao seu carro, estaciona‑
do em frente ao então BNU. Antes de iniciar a marcha, abriu o 
tejadilho, saudou a multidão e avançou alguns metros, voltando 
a parar, levantar e despedir ‑se, o carro era conduzido por ele”.

Bento lembra ‑se também do seu último contacto com Sá 
Carneiro, passado no Conselho Nacional realizado no Hotel 
Ritz, em Lisboa, a 18 de Outubro, há um episódio relaciona‑
do com Torres: 

“No intervalo do jantar, quando se aguardava o regresso dos 
conselheiros no Hall da sala, conversei com ele bastante tem‑
po e quási no final perguntei ‑lhe se já se encontrava alguém 
do Tesouro, olhando para a sala, respondeu que não, mas qual 
era o assunto que desejava tratar. Respondi que era um assun‑
to relacionado com as instalações da Repartição de Finanças, 
mas que não queria incomodá ‑lo, porque depois tratava com 
o Secretário de Estado. Retorquiu, então é um assunto do 
Governo? Respondi afirmativamente, ao que me replicou, se 
é do Governo, sabe que sou o  1º. Ministro e como tal diga 
qual é a questão.
Respondi que bem sabia que era 1º. Ministro e conclui di‑
zendo… já que insiste então o que pretendo é alertar para as 
condições de insalubridade daquela Repartição, e a dos con‑
tribuintes, que aguardam na Rua, com o chapéu aberto por 
causa da chuva, e expostos ao sol durante horas.
Resposta imediata… por onde passam 3 milhões de contos 
por ano, acrescentando que é um mal geral, que vai ser com‑
batido pelo Governo.
Mas o Bento fale ‑me nisso após as eleições, porque alguma 
coisa se vai fazer.
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Claro que não voltei a falar ‑lhe, porque morreu a 4 de Dezembro.
O curioso é que em 4 de Fevereiro de 1981, o Secretário de 
Estado do Tesouro proferiu um Despacho para serem adqui‑
ridas instalações para a Repartição de Finanças (as actuais).
Mesmo sem voltar a falar ‑lhe, ainda teve tempo para trans‑
mitir as instruções, que foram objecto da nossa última con‑
versa. Fantástico!”

Sá Carneiro morre a 4 de Dezembro, a 13 de Abril, no rela‑
tório da CPD do Oeste, pelo seu punho Moura Guedes escreve: 

“(…) a morte inesperada do militante número um, do fun‑
dador, líder indiscutível e Presidente do nosso Partido, Fran‑
cisco Sá Carneiro (…) veio sem dúvida alterar toda a vida 
politica Nacional, e que nos privou  a todos nós daquele que 
era simultaneamente e em todas as circunstâncias, o grande 
inspirador da nossa acção colectiva, o definidor dos rumos 
do futuro e o amigo certo e  firme, de todas as horas. (…) 
O eleitorado social democrático do Oeste e muito particu‑
larmente os filiados e militantes do PSD da nossa região, que 
tanto tinham contribuído, em horas particularmente difíceis 
da vida do nosso Partido, para que Sá Carneiro continuasse a 
liderá ‑lo, reflectiram muito profundamente esse choque  em 
tristeza e de abatimento.
Recordar neste momento Francisco Sá Carneiro é muito mais 
do que um dever que seria afrontoso não cumprir, é verdadei‑
ramente um imperativo de consciência; é a expressão irrepri‑
mível duma saudade que o tempo não conseguirá nunca lim‑
par, é o testemunho de uma admiração que o fluir dos meses 
só conseguirá fazer cada vez mais viva, é a confirmação duma 
lealdade à herança doutrinal que ele nos legou e aos ideais da 
social democracia a que sacrificou a sua vida e que são e con‑
tinuam s ser sempre os nossos ideais e a razão de ser da sua 
acção e do seu empenhamento politico”.

O general Soares Carneiro, veio duas vezes à região, em ac‑
ções de Campanha eleitoral, entre as quais o grande comício 
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festa, em Torres Vedras, e um jantar em sua homenagem, em 
21 de Julho, no Hotel Golf  Mar, com centenas de pessoas, e 
um almoço em Vila Nova, Cadaval, no matadouro de António 
Belmiro, com centenas de pessoas.

1981 

O VIII Congresso Nacional ocorre de 20 a 22 de Fevereiro, 
no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, elege Francisco Pin‑
to Balsemão Presidente da CPN127. Afonso de Moura Guedes 
é vogal da CPN, Bento Gonçalves é Secretário da Mesa do 
Congresso128.

Na subscrição pública para a construção do monumento a Sá 
Carneiro, que foi erigido no Areeiro, em Lisboa, há uma signi‑
ficativa contribuição dos “amigos de Sobral de Monte Agraço”

Nas eleições para os Órgãos Distritais a 13 de Abril de 
1981,foram eleitos:

Mesa da Assembleia:
Presidente: Manuel Correia Guerra
Vice ‑ Jerónimo Raposo Dias
Secretários: Maria Clara Alves; Maria Fernanda Bernardes.

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vice – António Martins Bento
Tesoureiro – Secundino Outeiro Pereira
Vogais: Vasco Miguel; Acácio Várzea; Ramiro Caeiro; João 
Flores da Cunha; Ana Maria Bastos; José Alberto Rebelo. 
Suplentes: João Bernardes

Conselho de Jurisdição:
Presidente – Carlos Columbano Taveira
Vogais: Maria Filomena Cruz; Rui Marques Cipriano; Maria 
Teresa Raposo Dias.  
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A 10 de Maio foi inaugurada a sede da Concelhia do Ca‑
daval, e a sala Francisco Sá Carneiro, acto com que a CPD do 
Oeste se “regozija vivamente com o êxito de que se revestiu 
este acto politico que assumiu verdadeiro significado regional 
e até nacional lhe foi dado, inclusivamente pela presença do 
presidente do Partido Francisco Pinto Balsemão, do Presidente 
do Conselho de Jurisdição Nacional, António Sande Lemos e 
do Presidente da Assembleia da República, Leonardo Ribeiro 
de Almeida, além de outros dirigentes nacionais e distritais, e 
a que os meios de comunicação social deram todo relevo. No 
comício que se realizou após a inauguração da sede e o des‑
cerramento das fotografias de Sá Carneiro e Pinto Balsemão, 
que reuniu mais de 400 pessoas, usou da palavra entre outros 
o Presidente da CPD da Área Oeste, tendo esta estrutura dis‑
trital apoiado a realização das obras da referida sede conce‑
lhia com um subsidio não reembolsável de 50 contos, e um 
empréstimo de 112.500$00, que permitiram a sua realização. 
As referidas cerimónias engrandeceram as Comemorações do 
VII Aniversário do Partido (…)” Pinto Balsemão agradeceu 
posteriormente, em seu nome pessoal e da esposa, a “forma 
eficiente e dedicada como esteve organizado o programa da 
minha deslocação ao Cadaval”

Em 16 de Maio, a convite da Distrital, veio a Torres Vedras 
o Ministro dos Assuntos Sociais, Carlos Macedo, acompanha‑
do de Raquel Ribeiro, a principal preocupação prendia ‑se com 
a grave situação do Hospital, o Ministro e a sua comitiva per‑
correram demoradamente durante todo o dia o Hospital de 
Torres Vedras, o Lar d S. José, o Lar de S. Francisco, a Colónia 
Balnear Infantil, o Centro de Dia das Paradas, a Associação de 
Socorros de A dos Cunhados, o Lar de N. Srª do Carmo na 
Ordasqueira, a Escola de Ensino Especial APECI, e a Creche 
da Misericórdia desta Cidade, tendo encerrado a sua visita com 
uma reunião de trabalho na sede da Distrital do PSD.  
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Foram evidentes os efeitos desta visita, que permitiu des‑
bloquear muitas situações, foi dada luz verde para o arranque 
do Centro de Apoio ao Deficiente da APECI; veio uma am‑
bulância para a Associação de A dos Cunhados, e uma carri‑
nha para o Centro de Dia das Paradas, além de vários subsí‑
dios em dinheiro.

Recorte do “Povo Livre” de 10 de Junho de 1981.

Moura Guedes foi eleito Presidente do Grupo Parlamen‑
tar, no inicio de Junho.

Em 2 de Outubro o Primeiro Ministro, Pinto Balsemão, 
acompanhado do Ministro da Agricultura e Pescas e Comér‑
cio, Basílio Horta visitaram a Cooperativa Agrícola de Torres 
Vedras, seguindo depois para Lourinhã, onde visitou a Lou‑
rifruta, e almoçou em Porto de Barcas, continuando depois a 
sua visita a outas localidades do Distrito de Leiria. A concelhia 
do PSD da Lourinhã lamentou não ter sabido atempadamente 
desta visita, de que foi enviada nota à CPN. 

Em Outubro Afonso de Moura Guedes é reconduzido 
como líder do Grupo Parlamentar do PSD, e, Vasco Miguel é 
um dos vogais do mesmo Grupo129.

Em 17 de Outubro Vasco Miguel, na AR fez uma interven‑
ção sobre umas regiões demarcadas, falando sobre o vinho, com 
considerações interessantes, de que retiramos alguns excertos:

É a videira um dos mais belos mimos que a Divina Providên‑
cia concedeu aos homens. 
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Na Sagrada Escritura (o livro mais antigo do mundo), no An‑
tigo e Novo Testamento faz ‑se à vinha quarenta e três refe‑
rências e ao vinho setenta e quatro. 
O Orador:  ‑ Comecei precisamente por falar na videira “mãe 
inocente do vinho” como lhe chamou Pitigrilli, porque na 
realidade o sagrado fluido dela resultante, saturado de subs‑
tâncias melosas e aromáticas, rico de sais alimentícios, de vi‑
taminas e oligo ‑elementos os mais variados e favoráveis à fi‑
siologia humana, todos eles diluídos na mais pura água, já que 
filtrada através de células vegetais  ‑ o mosto, dizemos, será 
sede de uma inevitável e complexa cadeia de fenómenos de 
que resultará uma vida nem sempre herdeira da doçura ma‑
terna, todavia sempre alegre no seu espírito comunicativo. 
Mau ‑grado os seus detractores, por orgânica relutância ou des‑
peito gerado na abstinência prescrita, a sua apologia na alimen‑
tação, a incidência da sua alma sobre a alma humana, reflectem 
a opinião dos intelectuais, não apenas nos nossos dias mas dos 
milenários tempos, que a lenda ou a escrita trouxeram até nós. 
(…) Sr. Presidente, Srs. Deputados: Permitam ‑me que acabe 
a minha intervenção citando quatro grandes vultos universais 
e um dos maiores enólogos portugueses. 
Homero: 
Não há momento mais gracioso na vida que o instante em que 
os convivas, sentados em volta da mesa bem posta, prestam 
atenção ao cantor enquanto que o escanção, tirando o vinho 
das ânforas, enche os copos em volta. 
Churchill: 
Tirei mais proveito do álcool do que o álcool tirou de mim. 
Risos. 
Pasteur: 
O vinho é a mais sã e a mais higiénica das bebidas. 
Dumas: 
Trata ‑se do vinho, quer dizer, da parte intelectual de uma re‑
feição. As carnes não são mais que a parte material. 
Pato: 
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Vinho puro, seiva íntegra das ampelídeas generosas, eis o di‑
vino sumo que importa defender dos seus conscientes inimi‑
gos e dos seus amigos inconscientes130. 

A 22 de Novembro, realizou ‑se o IIº Encontro de Autarcas 
do Oeste, tendo a equipa executiva do encontro sido liderada 
por Ana Maria Bastos e Luís Afonso de Miranda, participa‑
ram cerca de 200 autarcas, como oradores estiveram: a abrir 
Afonso de Moura Guedes, leader do Grupo Parlamentar do 
PSD e Presidente da CPD da Área Oeste; Rui Machete; Ca‑
simiro Pires, Membro da Comissão Politica Nacional; Carlos 
Encarnação, Secretário de Estado da Administração Interna; 
Américo Abreu Dias, Deputado e Secretário Nacional para as 
Autarquias Locais;  encerrou os trabalhos Fernando Amaral, 
1º Vice ‑Presidente do Partido, e Ministro de Estado Adjunto 
do primeiro Ministro. As comunicações apresentadas foram 
de nível excpecional, tendo as estruturas nacionais do partido 
considerado este Encontro de Autarcas como “talvez o me‑
lhor que até ao momento se realizou no País” 

Foi apresentada uma Moção do Oeste ao IX Congresso 
Nacional do PSD, que decorre entre 5 e 6 de Dezembro, no 
Cinema Rivoli, no Porto131, aprovada pela Assembleia Distrital 
de 16 de Novembro, tendo como primeiro subscritor Afonso 
de Moura Guedes. A moção acabou por não ser votada “por 
se ter entendido, no decurso do debate político, ser isso o mais 
conveniente em termos de unidade e fortalecimento do Partido. 

Conhecem ‑se os delegados eleitos de Torres Vedras, foram: 
Luis Afonso, Benedito Antunes, João Manuel Bernardes, Ana 
Maria Bastos.

José Bento Gonçalves é reeleito como 1º Secretário da Mesa 
do Congresso132.  
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1982

“A Região Vitivinícola do Oeste e a CEE”, foi o tema das “I 
Jornadas Vitivinícolas do Oeste: A Região demarcada do Oeste 
e a CEE”, realizadas pelos concelhos da área Oeste, Bombarral 
e Mafra, para o efeito constituíram uma Comissão com os dois 
Deputados do Oeste, técnicos da Junta Nacional do Vinho, e 
o Engº Virgilio Dantas, Vice ‑Presidente du Office Internacio‑
nal du Vin. Em todas as sessões estavam os Deputados Moura 
Guedes e Vasco Miguel, iniciou ‑se em Alenquer a 6 de Março, 
seguiram ‑se a 13 de Março em Arruda, com os técnicos: Ro‑
gério Oliveira e Carvalho Ghira; José Alberto Mendes, Fran‑
cisco Borges, e Carlos Bonifácio; a 20 foi no Sobral, a que se 
juntaram os técnicos: Virgílio Dantas, e, Raul Santos; no dia 3 
de Abril na Lourinhã, além da maioria dos técnicos referidos 
antes esteve o Pedro Belchior; a 17 de Abril foi em Mafra, e a 
10 de Julho em Torres Vedras, onde também esteve o técni‑
co Pedro Clímaco. Previsto encerrar com o Ministro da Eco‑
nomia, João Salgueiro, o Secretário de Estado França e Silva, 
do CDS, e o Deputado António Guterres do PS. As reuniões 
ocorreram com muita participação, algumas com mais de uma 
centena de pessoas, como por exemplo no Cadaval e Arruda. 

A comemoração do VIIIª aniversário do PSD, realizou ‑se 
a 16 de Maio, às 18 horas foi a inauguração da Sala Sá Carnei‑
ro, na sede da Distrital Oeste, em Torres Vedras, este acto teve 
grande cobertura noticiosa, tanto em jornais nacionais, como 
na RTP. De manhã, por iniciativa da Concelhia de Tores Ve‑
dras foi celebrada missa por Sá Carneiro, com a presença do 
Vice ‑Presidente do Partido, Fernando do Amaral; do Secretá‑
rio de Estado Fomento Cooperativo, Casimiro Pires; e vários 
Deputados.
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Depois do descerramento da foto e lápide na sede, houve 
um jantar/convívio, no Vimeiro, com mais de 400 pessoas, 
estiveram presentes o Presidente do Partido, Pinto Balsemão, 
o Vice ‑Presidente Fernando Amaral, os Vice ‑Presidentes do 
Grupo Parlamentar: Sousa Tavares e Fernando Condesso; o 
Presidente e Vice Presidente da Mesa do Congresso, respec‑
tiamente: Nuno Rodrigues dos Santos, e Leonardo Ribeiro de 
Almeida, dos Secretários de Estado: das Obras Públicas, das 
Estruturação Agrária, Habitação e Urbanismo, e, Fomento Co‑
operativo. A deputada Natália Correia, e os queridos amigos 
da Área Oeste: Raquel Ribeiro e Casimiro Pires.   

A 29 de Maio, eleições para os órgãos Distritais, lista única, 
com a seguinte composição:

Mesa da Assembleia:
Presidente. Jerónimo Raposo Dias
Vice – João Ribeiro Correia
Secretárias: Maria Clara Graça Alves; Maria Fernanda de Oli‑
veira Bernardes.

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vices – António Martins Bento; Vasco Aguiar Miguel.
Tesoureiro – Secundino Outeiro Pereira
Vogais: Acácio Garcia Várzea; Ramiro Rosado Caeiro; João 
Flores da Cunha; José Alberto Rebelo; Armando Maria Pires. 

Conselho de Jurisdição:
Presidente – Carlos Columbano Taveira
Vogais: Maria Filomena Cruz; Maria Teresa Raposo Dias; José 
Francisco Saloio; João Manuel Bernardes.

Marcelo Rebelo de Sousa, então Secretário de Estado, veio 
a convite da CPD, à sede do Torreense, a que se seguiu um 
Jantar/convívio com militantes do PSD, para análise da situ‑
ação politica.  

Em Junho, há reunião de Altos Quadros, no Vimeiro133.
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A 23 de Setembro a Distrital Oeste assina um Protocolo 
Distrital, com o CDS, para concorrer em AD, com base no 
Protocolo Nacional, em todos os concelhos desta área, assi‑
naram pelo CDS – Anacoreta Correia, pelo PSD – António 
Bento, Vasco Miguel e outro, não conseguimos ver se alguém 
do PPM assinou. A excepção são as freguesias de Carvoeira e 
Matacães, em que não há coligação.

No dia 12 de Dezembro, realizam ‑se eleições autárquicas, 
as últimas para mandatos de 3 anos. 

Resultados eleitorais no Oeste foram os seguintes134: 
Alenquer: 

Câmara Municipal: PS – 4, 53,88%; APU – 2, 27,20%; AD 
– 1, 18,18%. Vereador da AD – Francisco Ribeiro Cipriano.
Assembleia Municipal: PS – 18, 50,57%; APU – 10, 28,77%; 
AD – 7, 20,65%. Duarte Nunes Pereira.
Freguesias: PS – 94, 49,68%; APU – 49, 29,93%; AD – 35, 
20,39%.

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 3, 51,45%; AD – 1, 25,62%; APU – 1, 
17,06. Vereadores da AD – Heliodoro Ferreira da Silva (Ind).
Assembleia Municipal: PS – 14, 52,23%; AD – 6, 25,45%; 
APU – 5, 18,72%. Rui Henrique Vitorino (CDS)
Freguesias: PS – 24, 53,72%; AD – 11, 26,10%; APU – 9, 
19,31%.

Cadaval:
Câmara Municipal: AD – 4, 47,86%; PS – 3, 38,66%. Presiden‑
te e Vereadores da AD – João Ribeiro Correia; Daniel Soares 
Serrano; Horácio Manuel Pereira dos Santos, substituído por 
Vítor Feliciano Pinteus; Gil do Rosário Ferreira.
Assembleia Municipal: AD – 18, 4,34%; PS – 14, 38,75%; 
APU – 3, 8,83%. Cabeça de lista da AD – José Vicente J. de 
Carvalho Cardoso.
Freguesias: AD – 56, 49,97%; PS – 45, 40,29%; APU – 9, 
9,74%. Freguesias AD – Cadaval; Figueiros; Painho; Peral; 
Pero Moniz; Vermelha; Vilar.
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Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 4, 50,42%; AD – 3, 42,61%. Vere‑
adores da AD – Mário Rodrigo da Fonseca Ramos; Manuel 
Vicente Arroz Fernandes; Vasco Agostinho de Azevedo.
Assembleia Municipal: PS – 18, 48,23%; AD – 16, 43, 78%; 
APU – 1, 3,85%. 
Freguesias: AD – 50; PS – 47; APU – 1. Freguesias AD – Mo‑
ledo, Moita dos Ferreiros, Vimeiro.

Sobral: 
Câmara Municipal: APU – 3, 54,65%; PS – 1, 21,06%; AD 
– 1, 16,05%. Vereador da AD – Bernardino Garcia Cardoso.
Assembleia Municipal: APU – 15, 55,37%; PS – 6, 22,38&; 
AD – 4, 17,10%. Ramiro Carlos Rosado Caeiro.
Freguesias: APU – 24, 59,09%; PS – 9, 23,38%; AD – 6, 
17,53%.

Torres:
Câmara Municipal: PS – 4, 44,41%; AD – 2, 32,39%; APU – 
1, 19,53%. Vereadores da AD – Ana Maria Bastos, não che‑
gou a exercer, substituiu José Damas Antunes; José de Oliveira 
Guia, pediu a demissão alguns meses depois, foi substituído 
por Joaquim Amílcar Cruz, e temporariamente por Joaquim 
Carimbo.
Assembleia Municipal: PS – 16, 42,36%; AD – 12, 33,47%; 
APU – 7, 20,25%. Rogério Agostinho Ribeiro Calhamar.
Freguesias: PS – 103, 42,95%; AD – 68, 33,34%; APU – 49, 
21,85%; PSD – 8, 1,85%. Freguesias AD – A dos Cunhados; 
Freiria; Silveira, Ventosa. Freguesia PSD – Carvoeira.

Total de 290 mandatos, assim distribuídos pelos seis 
concelhos:

Câmaras – 11.
Assembleias Municipais – 63.
Freguesias – 216. 



126

José Damas antunes

1983

O X Congresso Nacional realizou ‑se de 25 a 27 de Fevereiro, 
no Hotel Montechoro, em Albufeira, elege uma direcção cole‑
gial, ficando Nuno Rodrigues dos Santos como Presidente da 
CPN, Nascimento Rodrigues e Eurico de Melo, como Vices135. 

Conhecem ‑se os delegados eleitos de Torres: António Ben‑
to, Luís Afonso Miranda, e António Martins Moreira, do Ca‑
daval – Lourenço José Rodrigues, e Vítor Pinteus.

A 11 de Março realizam ‑se eleições para os Órgãos Distri‑
tais, são eleitos: 

Mesa da Assembleia:
Presidente – Jerónimo Raposo Dias (Arruda)
Vice – Rogério Ribeiro Calhamar (Torres)
Secretários: Maria Clara Alves (Alenquer), Maria Fernanda 
Bernardes (Torres)

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes (Torres)
Vices: Manuel Correia Guerra (Alenquer), Luís Afonso Mi‑
randa (Torres)
Tesoureiro – Secundino Outeiro Pereira (Torres)
Vogais: Vasco Aguiar Miguel (Alenquer), Ramiro Rosado 
Caeiro (Sobral), Pedro Gonçalves Rodrigues (Cadaval), Carlos 
Columbano Taveira (Torres), João Pereira Costa (Lourinhã).

Conselho de Jurisdição:
Maria Filomena Cruz (Torres); João Ribeiro Correia Cadaval); 
José Alberto Rebelo (Lourinhã); Maria Teresa Raposo Dias 
(Arruda); José Alberto Mendes (Alenquer).

Em 12 de Abril realizou ‑se um Comício no Teatro Cine, de 
Torres Vedras, com a presença de Mota Pinto.

Para as eleições legislativas de 25 de Abril, as posições dos 
representantes do Oeste na lista de Lisboa, foram as melhores 
de sempre, designadamente o primeiro destes na 4ª posição, 
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tendo sido eleitos directamente os Deputados Moura Guedes 
e Vasco Miguel 16º; os outros candidatos eram: 31º  ‑ Manuel 
Guerra, 41º  ‑ António Bento; 55º  ‑ Benedito Antunes.

A 24 de Maio veio à sede Distrital Mota Pinto, para “escla‑
recer o evoluir das conversações com o PS”.

A 14 de Julho Afonso de Moura Guedes iniciou funções 
como Governador Civil de Lisboa, cargo que desempenhou 
até 12 de Dezembro de 1991. A sua escolha não obteve una‑
nimidade no seio da Distrital Oeste.

Dia 22 de Julho, esteve na Distrital Oeste, Nascimento Ro‑
drigues, da CPN do PSD136. 

A 29 de Julho veio ao Oeste Mota Pinto, Vice ‑Presidente 
do Partido, para expor aos militantes o andamento das nego‑
ciações com o PS, com vista à formação do Governo. 

A 30 de Julho, no Cadaval sessão de âmbito Distrital, com 
Eugénio Nobre, Secretário de Estado das Obras Públicas137.

Em Setembro, a convite da Distrital, deslocou ‑se ao Cada‑
val o Ministro da Agricultura, e o Secretário de Estado da Ali‑
mentação, para reunir com agricultores.

A Assembleia Distrital de 17 de Novembro, tinha no seu 
primeiro ponto da ordem de trabalhos um ponto polémico, 
“Posição do PSD, em relação à eventual despenalização do 
Aborto” tendo sido apresentada uma moção, subscrita por 
António Bento e José Alberto Sardinha, contra a despenaliza‑
ção do Aborto, que foi aprovada por maioria. 

1984

A 20 de Fevereiro, ocorreu na sede da Distrital a apresen‑
tação das três principais moções ao XI Congresso, que decor‑
reu em Braga, de 23 a 25 de Março, estiveram presentes: Rui 
Machete, João Salgueiro, e, José Miguel Júdice.
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Bento Gonçalves e Vasco Miguel são eleitos pra o CN138.
A 4 de Maio realizam ‑se eleições para os Órgãos Distritais, 

uma única lista, que foi eleita com a seguinte composição:
Mesa da Assembleia:

Presidente – Carlos Columbano Taveira
Vice – João Ribeiro Correia
Secretários: Bernardino Cardoso; David Antonio Antunes.

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vices: Vasco Miguel; Secundino Pereira.
Tesoureiro – Ramiro Caeiro.
Vogais: António Bento; Jerónimo Raposo Dias; João Pereira 
Costa; Rogério Calhamar; David Bernardino Santos; Nuno 
Filipe Picado; Eurico Borlido; Victor Manuel Marques.~

Conselho de Jurisdição:
Maria Filomena Cruz; José Alberto Sardinha; José Alberto 
Rebelo; José Braz Baptista; Maria Teresa Raposo Dias. 

O XI Congresso Nacional, em Braga, no Teatro Circo, ele‑
ge Carlos Mota Pinto como Presidente da CPN139.

O X Aniversário do Partido, e o 50º aniversário de Sá Car‑
neiro, foram evocados em 25 e 27 de Maio, com uma sessão 
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solene no CAC e a inauguração da Praça Sá Carneiro, em Tor‑
res Vedras, com a presença de: Rui Machete; Helena Roseta; 
Tomás de Oliveira Dias; Moura Guedes. 

Inauguração da Praça Sá Carneiro, em Torres Vedras

Numa Assembleia Distrital de Julho foi guardado um mi‑
nuto de silêncio, por D. Ana Maria Bastos, falecida a 16 de Ju‑
nho, “dedicadíssima militante e dirigente do Partido, sempre 
incansavelmente ao serviço dos interesses locais e regionais 
de todo o Oeste” 

Entre 20 e 23 de Julho, houve visitas de membros da CPN 
às Distritais, ao Oeste veio Fernando Condesso.

Em Outubro deste mês a Assembleia Municipal de Torres 
Vedras, de maioria PS, reprova a construção de um monumen‑
to a Sá Carneiro, o que levou as estruturas locais e regionais a 
cortar as relações com aquele Partido, com grande impacto na 
comunicação social local e nacional, e até com manifestação 
de desagrado por parte de Mário Soares.

A Assembleia Distrital de 21 de Novembro, com um único 
ponto: “Análise da situação política nacional e partidária em 
vésperas do Conselho Nacional de Viseu”, foi muito viva, com 
várias moções a serem discutidas e votadas, sobre Presidenciais 
e sobre politica nacional. Benedito Antunes e Moura Guedes 
são os principais autores das moções.



130

José Damas antunes

1985

Em 27 de Fevereiro deslocou ‑se Torres Vedras, à Tuna 
Comercial Torreense, para se encontrar com os militantes do 
Oeste, o Presidente da CPN, Rui Machete, e os Vices: João 
Salgueiro e Marcelo Rebelo de Sousa. 

Na Assembleia Distrital de 24 de Abril são apresentadas 3 
Moções ao Congresso, subscritas por: Moura Guedes, Bene‑
dito Antunes, e Vítor Alves. Vasco Miguel e Eurico Borlido 
apresentaram um documento de trabalho para a elaboração 
da Moção da Área Oeste. A moção de Vítor Alves foi retira‑
da, venceu a de Moura Guedes com 16 votos, contra os 12 da 
do Benedito, e houve uma abstenção. Moura Guedes afirma 
na Comunicação Social que “quer acabar com a feroz luta de 
uns contra os outros”140

No XII Congresso, realizado de 17 a 19 de Maio, no Casino 
da Figueira da Foz, Cavaco Silva é eleito Presidente da CPN141, 
os delegados do Oeste foram os seguintes Delegados:

Pela CPN (deve ser por ser Governador Civil)– Afonso de 
Moura Guedes.

Pelo Conselho Nacional – Secundino Outeiro Pereira.
Deputado – Vasco Aguiar Miguel.
Eleitos: Alenquer: Manuel Guerra, e Victor Alves; Arru‑

da – Jerónimo Raposo Dias; Cadaval – Armando Maria Pires; 
Lourinhã: Rui Marques Cipriano, e José António Rocha; So‑
bral – Ramiro Rosado Caeiro; Torres: Paulo Bento, e Alberto 
Jerónimo Tomás. 

Autarca – Francisco Ribeiro Cipriano; 
Pelo sector Cooperativo – Joaquim Pinto Santa Barbara.
Vasco Miguel, e outros Deputados de vários Partidos, em 

3 de Maio, na AR apresentaram o “Relatório sobre o Projecto 
de Lei n.º 319/III  ‑ lei ‑quadro de criação de regiões vitiviníco‑
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las demarcadas”, que foi aprovado, com votos a favor do PS, 
do PSD e da ASDI142.

A 11 de Junho Vasco Miguel, Margarida Salema e outros 
Deputados do PSD, deram entrada na AR do Projecto de Lei 
nº 521/III, propondo a Criação da Região demarcada dos vi‑
nhos do Oeste. 

No mesmo dia Vasco Miguel, Silva Marques e outro Depu‑
tado entregaram na AR o projecto de Lei nº 522/III, propondo 
a comercialização do “vinho leve”, provenientes dos concelhos 
de: Bombarral, Cadaval, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras, que 
constituirão a “Zona do Vinho Leve do Litoral Oeste”. Os vi‑
nhos leves são uma realidade, com muita produção no Oeste.

A 28 de Junho há eleições para os Órgãos Distritais, pela 
primeira vez há duas listas a concorrer, Moura Guedes tem de 
se empenhar para manter a liderança da Distrital, só o conse‑
guindo com negociações com as concelhias, e jogando com a 
influência do cargo de Governador Civil de Lisboa, nomeada‑
mente os subsídios que atribuía. 

Listas Candidatas aos órgãos Distritais da Área Oeste do 
PSD, 28/6/1985

Listas A B

Mesa da Assembleia

Presidente Carlos Columbano Taveira João Ribeiro Correia

Vice Maria Clara Alves Bernardino Cardoso

Secretários Conceição Calhamar Francisco Ribeiro Cipriano

 Francisco Elias de Carvalho José Damas Antunes

Comissão Politica 

Presidente Manuel Correia Guerra Afonso de Moura Guedes

Vices David Bernardino Vasco Miguel

 Rogério Calhamar Secundino Outeiro Pereira
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Listas A B

Tesoureiro Victor Mesquita Ramiro Rosado Caeiro

Vogais João Manuel Delgado António Martins Bento

 Manuel Henrique Jerónimo Raposo Dias

 Rui Lourenço Alberto Jerónimo Tomás

 Vitor Alves Nuno Filipe Picado

 Domingos Henriques Eurico Borlido

 Leonel Louro Sousa Victor Manuel Marques

 Inocêncio Azevedo David António Antunes

  Carlos Manuel Bonifácio

Conselho de Jurisdição

 José Braz Baptista José Alberto Sardinha

 Francisco Barreira Fernandes Maria Filomena Cruz

 Antonio Cabrita Vicente Arlindo Duarte Sales

 Ana Paula Santos João Ferreira da Costa

 Carlos Alberto Ferreira Maria Teresa Raposo Dias

Venceu a Lista B, com 37 votos, contra os 22 obtidos pela 
lista A.

Manuel Guerra diz que se candidatou para provocar um 
“abanão” na estrutura, para Moura Guedes perceber que tinha 
de dialogar mais com as concelhias e melhorar o funcionamento 
da Distrital. Nada os movia pessoalmente contra Moura Gue‑
des. Na Assembleia Distrital seguinte afirmou:

“irei entrar em descanso político, acompanhando o proces‑
so politico de longe e daqui a dois anos verei se será possível 
sentar ‑se à mesma mesa de velhos companheiros. (…) Feliz‑
mente que o PSD está unido e neste momento é possível falar 
com os militantes. O PSD da Área Oeste terá de ser repensa‑

(cont.)
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do; o Dr. Moura Guedes não pode ser um mero distribuidor 
de dinheiros(…)” 

A Distrital, escreveu ao Secretário Geral, Dias Loureiro, in‑
formando, que “depois de ouvidas as Secções e a Assembleia 
Distrital, sobre o perfil genérico dos candidatos”, envia ‑se a 
“proposta de candidatura com os nomes ordenados por or‑
dem alfabética”

Mas terá havido pressões (como é habitual), nomeadamente 
pela JSD, sobre o nome de Benedito Antunes não constar na 
lista enviada, há uma resposta à estrutura regional da JSD, in‑
formando que, apesar da sugestão do nome do Benedito, por 
Moura Guedes, a Comissão Politica Distrital votou, por escru‑
tínio secreto, para escolher cinco nomes, e o militante Bene‑
dito Antunes, não colheu nenhum voto. No entanto na infor‑
mação depois enviada ao Jornal “Badaladas” há alterações há 
lista anteriormente referida, em vez de Ribeiro Correia surge 
em 32º lugar Raquel Ribeiro, (Presidente do Centro Regional 
da Segurança Social), e o nome de Benedito Antunes. As posi‑
ções na lista de Lisboa foram: 7 º  ‑ Afonso de Moura Guedes; 
20º  ‑ Vasco Aguiar Miguel; 43º  ‑ António Martins Bento; 52 º 
 ‑ Jerónimo Raposo Dias. 

No Domingo, 8 de Setembro, Cavaco Silva desloca ‑se a 
Torres Vedras, foi ao Choupal, visitou a sede do Partido e es‑
teve numa grande festa/comício, na Quinta de Paio Correia, 
onde afirmou:

“a estabilidade só é possível melhorando as condições de 
vida dos portugueses, que passa pelo combate à inflacção e à 
carestia de vida, passa pela distribuição mais justa  dos impos‑
tos, diminuindo  os que incidem sobre o trabalho”143. 
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Estiveram cerca de 2500 pessoas, houve comida e bebida, actuação dos 
Ranchos de Campelos e da Ervideira, e as Filarmónicas de Campelos e 

da Moita dos Ferreiros. 

Moura Guedes escreveu no relatório de actividades que este 
convívio “constituiu uma esmagadora prova de força do PSD 
e da popularidade do seu líder incontestado, tendo constituído 
simultaneamente importante factor de prestígio da Área Oeste”. 

Realizou ‑se  em 30 de Novembro, na Cooperativa Agrícola 
de Torres Vedras uma acção “A industria Portuguesa e a CEE” 
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com o Presidente do Grupo Parlamentar Europeu – Rui Al‑
meida Mendes, com industriais da região, sobre a problemática 
da integração europeia.

Na campanha eleitoral para as eleições legislativas, de 6 de 
Outubro, sabemos da realização de pelo menos os seguintes 
Comícios:

Cadaval – 28 de Setembro, 21.30 h, no Atlético Clube do 
Cadaval, com Moura Guedes, Correia Afonso e Raquel Ribeiro.

Lourinhã – a 29 de Setembro, 16 h, no salão dos Bombeiros 
Voluntários, com Rui Machete, Henrique Granadeiro, Moura 
Guedes, e Vasco Miguel. 

Nas eleições legislativas, os 6 concelhos obtiveram 24413 votos
A 15 de Dezembro há eleições autárquicas, as primeiras para 

mandatos de 4 anos, resultados eleitorais144:
Alenquer:

Câmara Municipal: PS – 4, 52,38%; APU – 2, 24,20%; PSD – 
1, 16,54%. Vereado do PSD – Rui Maria Lourenço.
Assembleia Municipal: PS – 11, 46,95%; APU – 6, 26,45%; 
PSD – 4, 20,10%.
Freguesias: PS – 72, 47, 94%; APU – 36, 28,22%; PSD – 25, 
20,91%.

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 3, 44,65%; PSD – 1, 21,30%; APU – 
1, 18,82%. Vereador do PSD – Jerónimo Raposo Dias.
Assembleia Municipal: PS – 8, 43,97%; PSD – 3, 19,62%; 
APU – 3, 18,18%; CDS – 1, 9,67%.
Freguesias: PS – 19, 47,69%; PSD – 5, 20,74%; APU – 7, 
19,14%; CDS – 1, 8,61%.

Cadaval:
Câmara Municipal: PSD – 4, 47,09%; PS – 2, 26,16%; CDS 
– 1, 12,98%. Presidente e Vereadores do PSD – João Ribei‑
ro Correia; Nuno F. Garraz Picado; Armando Maria Pires; 
Victor F. Pinteus.
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Assembleia Municipal: PSD – 10, 45,54%; PS – 6, 26,40%; 
CDS – 3, 12,98%; APU – 2, 9,65%. Cabeça de lista do PSD 
– Pedro Gaspar Rodrigues.
Freguesias: PSD – 38, 45,91%; PS – 24, 28,74%; CDS – 11, 
14,00%; APU – 7, 11,35%. PSD ganhou todas as freguesias, 
menos Figueiros.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 5, 63,37%; PSD – 2, 25,59%. Vere‑
adores do PSD – Francisco Cara de Anjo Tavares; Manuel 
Ramos de Oliveira.
Assembleia Municipal: PS – 14, 58,04%; PSD – 6, 28,64%: 
CDS – 1, 6,75%.
Freguesias: PS – 56; PSD – 33. Freguesias PSD – Moledo; 
Moita dos Ferreiros; Stª Bárbara; Vimeiro.

Sobral: 
Câmara Municipal: APU – 4, 70,99%; PSD/PS – 1, 23,40%. 
Vereador da nossa coligação  ‑ Joaquim Trindade (PS)
Assembleia Municipal: APU – 11, 68,23%; PSD – 4, 26,18%. 
Ramiro Rosado Caeiro (PSD).
Freguesias: APU – 20, 72,43%; PS – 4, 15,25%; PSD – 3, 
12,32%.

Torres:
Câmara Municipal: PS – 4, 40,51%; PSD – 3, 28,91%; APU 
– 2, 19,50. Vereadores PSD – Francisco Costa Bastos, subs‑
tituído em Maio de 1989 por João Flores da Cunha; Manuel 
César Candeias, substituído em Maio por Maria da Conceição 
Calhamar; José Damas Antunes.
Assembleia Municipal: PS – 11, 39,45%; PSD – 9, 30,04%; 
APU – 5,19,40%; CDS – 1, 4,3%; PRD – 1, 4,10%. António 
Martins Bento.
Freguesias: PS – 83, 43,15%; PSD – 53, 32,98%; APU – 34, 
21,48%; PRD – 1, 0,26%. Freguesias PSD – A dos Cunha‑
dos, e Silveira.
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Total de 204 Mandatos, assim obtidos nos seis Conce‑
lhos: 

Câmaras – 11
Assembleias Municipais – 36
Freguesias  ‑ 157

1986 

O ano inicia ‑se com a divulgação de que o Deputado Vas‑
co Miguel recebia qualquer pessoa, nos dias divulgados, em 
gabinetes disponibilizados pelas Câmaras Municipais, era seu 
objectivo “Aproximar ‑se dos Eleitores”.

O Presidente da Mesa da Assembleia recebe ofício do Pre‑
sidente do Conselho de Jurisdição Distrital, sobre reconhecidas 
irregularidades na eleição deste último órgão, pedindo a repe‑
tição de eleições para o mesmo., o que veio a suceder.

A 14 de Fevereiro o Ministro da Agricultura Álvaro Barre‑
to reúne com agricultores e Adegas Cooperativas, com visitas 
a várias destas instituições.

Na Assembleia Distrital de 28 de Fevereiro são reconhecidas 
algumas ilegalidades com a eleição do Conselho de Jurisdição, 
discute ‑se a regularização, ou novas eleições para este órgão, 
vencendo a primeira opção, ficando assim a “recomposição”: 
José Alberto Sardinha; Maria Filomena Cruz; Arlindo Sales; 
José Braz Baptista; Francisco Barreira Fernandes.

 Eurico Borlido foi o mandatário Distrital para a candidatura 
de Freitas do Amaral à Presidência da República, este esteve em 
Torres Vedras, e Lourinhã, no decurso da campanha eleitoral

A 11 de Abril a CPD promoveu a visita da Secretária de 
Estado do Ensino Básico e Secundário, Marília Raimundo, a 
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diversos estabelecimentos de ensino, e um colóquio na Tuna 
Comercial Torreense, com cerca de 120 participantes.

A 16 de Abril, a convite da CPD, deslocou ‑se a Torres Vedras 
e à Lourinhã, o Secretário de Estado da Administração Escolar, 
Simões Alberto, para dialogar com os responsáveis de escolas.

A 18 de Abril, na sede da Distrital, realizou ‑se uma mesa re‑
donda sob o tema “Ser Social Democrata, hoje, em Portugal”, 
com a presença de: Pedro Santana Lopes, Secretário de Estado 
Adjunto do 1º Ministro; Durão Barroso, Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Administração Interna; José Mendes 
Bota, Deputado e Vogal da Comissão Politica Nacional; mo‑
derador foi Moura Guedes, Presidente da CPD. 

A 13 de Maio foi a vez do Secretário ‑Geral, Dias Loureiro, 
reunir com a Distrital.

Ao XIII Congresso Nacional, nos últimos dias de Maio, 
no Coliseu dos Recreios145, do Oeste foram pelo menos os se‑
guintes Delegados eleitos: Alenquer – Domingos Henriques, 
e Eurico Borlido; Cadaval – Victor Pinteus; Lourinhã – Mene‑
zes Lima, e Luís Sarreira; Torres – Paulo Bento, e David Ber‑
nardino; Moura Guedes foi como Governador Civil, António 
Bento pelo Conselho Nacional.

A 25 de Julho realizam ‑se eleições para os Órgãos Distritais, 
para um mandato de dois anos, com uma lista, que foi eleita, 
com a seguinte composição: 

Mesa da Assembleia: 
Presidente – Manuel Henrique Carvalho
Vice – Maria Teresa Moura Guedes
Secretários: Luís Pita de Abreu; Francisco Ribeiro Cipriano.

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Afonso de Moura Guedes
Vices: António Martins Bento; Vasco Miguel
Tesoureiro – Ramiro Rosado Caeiro.
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Vogais: José Alberto Sardinha; João Ribeiro Correia; Eurico 
João Borlido; Jerónimo Raposo Dias; Rui Marques Cipriano; 
Alberto Jerónimo Tomás; Carlos Manuel Bonifácio.

Conselho de Jurisdição Distrital:
Maria Filomena Cruz; Francisco Costa Bastos; José Damas 
Antunes; David António Antunes; Maria Teresa Raposo Dias.

Parece que a JSD Distrital se autonomizou neste ano, é o que 
subentende do relatório da CPD, em principio no início de Junho. 

A 23 de Outubro reunião sobre Comunicação Social, com 
a CPD e pessoas ligadas ao sector, com Marques Mendes, Se‑
cretário de Estado Adjunto do 1º Ministro.

A 29 de Outubro houve mais um encontro de autarcas, no 
Oeste, a falar sobre regionalização.

No Encontro Nacional de Autarcas, realizado no Novotel, 
em Lisboa, do Oeste estiveram:

Alenquer – Rui Lourenço, e Eurico Borlido; Arruda – Jeró‑
nimo Raposo Dias, e Joaquim Gouveia Alves; Cadaval – João 
Ribeiro Correia, e João Francisco Duarte; Lourinhã – Francisco 
Cara de Anjo, e Aires Gouveia; Sobral – Ramiro Caeiro; Tor‑
res – Francisco Bastos, António Bento, e Rui Pinheiro Gomes.  

A 22 de Dezembro, reunião para agricultores, na Coope‑
rativa Agrícola de Torres Vedras, sob o tema “Agricultura e a 
CEE”, com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Agrá‑
rio, Arlindo Cunha.  

1987

O ano começa com a visita do Primeiro Ministro Cavaco 
Silva, ao Cadaval, no feriado Municipal, a 13 de Janeiro, visi‑
tando vários locais do concelho.

A 15 de Janeiro o Secretário de Estado da Habitação visita a 
empresa de cerâmica Lusoceram, no concelho de Torres Vedras.
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Houve uma reunião de autarcas com os secretários nacio‑
nais, os Deputados Manuel Moreira e Luís Geraldes.

Na Assembleia Distrital de 21 de Fevereiro Moura Guedes 
informou que tudo indicava que a Concelhia de Mafra se iria 
integrar na Área Oeste, o que não veio a acontecer.  

Realizou ‑se um seminário sobre Regionalização, para autar‑
cas, com Silva Marques.

Em 11 de Abril realiza ‑se um outro Seminário de âmbito 
regional “O Parlamento Europeu”, que decorreu no “Ferro o 
Bico”, em Torres Vedras, foram oradores, os deputados Euro‑
peus: Rui Almeida Mendes; Fernando Condesso; Manuel Pe‑
reira. Encerraram: Manuel Dias Loureiro, Secretário ‑ Geral; 
Pedro Castelo Branco, do IPSD. 

Em Junho é constituída a Associação de Municípios do 
Oeste, onde se incluem os seis Municípios que fazem parte da 
nossa Área Oeste, há grande disputa quanto ao local da sede, 
se Torres Vedras, ou Caldas da Rainha, havendo um acordo 
inicial da sede ir alternando entre estas duas Cidades, e que o 
decorrer do tempo veio a consolidar nas Caldas da Rainha. A 
Associação de Municípios foi acompanhando a evolução legis‑
lativa e é hoje a Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que 
corresponde à área da NUT III Oeste.
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Tudo indica que os candidatos do Oeste a incluir na lista 
do Distrito de Lisboa, foi assim indicada: Afonso de Moura 
Guedes; Vasco Miguel; Paulo Bento; Eurico Borlido; António 
Bento; Rogério Calhamar; e para suplente, Joaquim Jorge Ni‑
colau Lourenço. 

A 19 de Julho realizam ‑se eleições Legislativas, e pela pri‑
meira vez para o Parlamento Europeu, nesta última encabeça 
a lista do PSD Pedro Santana Lopes. Vasco Miguel foi candi‑
dato, em suplente na lista ao Parlamento Europeu. 

Em plena Campanha eleitoral Cavaco Silva, veio a Louri‑
nhã, e está no dia do seu aniversário (15 de Julho), em Comí‑
cio em Torres Vedras, tendo ‑se cantado os parabéns, com bolo 
e champanhe.

Parece que a criança também era aniversariante neste dia, e estava vestida 
de cor “laranja”.
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Nestas eleições legislativas obteve ‑se o melhor resultado até 
então, ao nível do Oeste, superior aos de 1980, com 42 752 vo‑
tantes, segundo avaliação da CPD, no seu relatório de actividades.

Estes resultados permitiram eleger directamente dois depu‑
tados do Oeste, Moura Guedes e Vasco Miguel.

Em 20 de Novembro Vasco Miguel apresenta na AR o Pro‑
jecto de lei n.º 118/V, para a criação da freguesia de Ribafria, 
no concelho de Alenquer, seria aprovado em 30 de Junho de 
1989. Lei nº 71/89, de 28 de Agosto. 

A 27 de Novembro, realiza ‑se na Cooperativa Agrícola de 
Torres Vedras uma sessão “Portugal – CEE. Comércio e In‑
dústria: Balanço da Adesão, perspectivas futuras para a Em‑
presa”, tendo como orador Rui Almeida Mendes.  

1988

No dia 7 de Janeiro, no CAC, realizou ‑se “Dia Europa 92” com 
a presença de Fernando Correia Afonso, e Pedro Pinto, no fim foi 
sorteada duas viagens ao parlamento Europeu, em Estrasburgo. 

A 18 de Janeiro Afonso de Moura Guedes pede a demissão do 
cargo de Presidente da Comissão Politica Distrital da Área Oes‑
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te, “afirmando que a sua disponibilidade pessoal não se conse‑
gue coadunar com a sua função de Governador Civil de Lisboa”, 
seguiu ‑se o pedido de demissão da maioria dos membros da CPD. 

José Alberto Sardinha, que não esteve naquela reunião, apre‑
sentou na seguinte uma declaração, onde denuncia que as ra‑
zões que levaram Moura Guedes iam para além daquelas jus‑
tificações, para ele: “de facto acumularam ‑se no último meio 
ano, opiniões, criticas e jogos, abertos e velados contra a sua 
actuação, cuja raiz parece encontrar ‑se num estranho populis‑
mo que grassa no seio do PSD da nossa região. Esses jogos e 
críticas não tiveram em consideração os valiosos serviços do Dr. 
Afonso de Moura Guedes ao Partido e à região, reconhecidos 
aliás pela Direcção Nacional e pelo Governo ao reemponsá ‑lo 
no cargo de Governador Civil de Lisboa, nem têm em devida 
apreciação a sua alta craveira intelectual e cultural”. 

A 2 de Fevereiro entra na Assembleia da República Pau‑
lo Bento, a substituir António Maria Pereira. Em 13 de Abril 
substituiu Arménio Santos. O último registo que encontrámos 
do Paulo na Assembleia é de 8 de Junho146.

Em 27 de Fevereiro, um sábado, pelas 15 horas, estiveram 
presentes António Capucho e Miguel Macedo, membros da Co‑
missão Politica Nacional do Partido, que explanaram as dificul‑
dades na Governação, apresentaram as principais reformas em 
curso, e ouviram as principais preocupações vividas na região. 

A 18 de Março a Assembleia Distrital é dominada pela de‑
missão de Afonso de Moura Guedes da Presidência da Comis‑
são Politica Distrital da Área Oeste. Foi aprovada por Aclama‑
ção a seguinte proposta, apresentada por Francisco Cipriano: 

“que ao Dr. Afonso de Moura Guedes seja descerrada uma 
lápide de homenagem e gratidão, na qualidade de fundador e 
primeiro Presidente da Área Oeste do PSD”. 
Sofreu a mesma uma correcção seria a homenagem ao mili‑
tante número um do Oeste.
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Realizou ‑se um jantar de homenagem, a 5 de Março, a Afon‑
so de Moura Guedes, num restaurante, no Sobreiro Curvo, Tor‑
res Vedras, com cerca de três centenas de pessoas.

Naquela mesma Assembleia houve eleições para a Mesa, 
concorreram duas listas, tendo sido eleito: Presidente – João 
Ribeiro Correia; Vice ‑ Rui Marques Cipriano; Secretários: Or‑
lando Miranda Santos; Ana Cristina Manso. A lista perdedora 
era composta por: Manuel Henrique Carvalho, Rui de Moura 
Guedes, Francisco Ribeiro Cipriano, Luís Pita de Abreu.

No dia 18 Abril visita do 1º Ministro, Cavaco Silva, ao con‑
celho de Alenquer onde inaugurou o infantário da Stª Casa 
da Misericórdia de Alenquer, as inaugurações da extensão de 
saúde da Merceana, a delegação da Segurança Social de Alen‑
quer na Merceana e visitou as obras da nova EB 2,3 da Mer‑
ceana e as novas instalações do Clube Regional de Recreio e 
Cultura da Merceana onde almoçou com a presença de cerca 
de 1.000 pessoas. 
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A 30 de Abril há para o mesmo dia duas convocatórias de 
Assembleia Distrital, uma extraordinária com a presença de 
Rui Almeida Mendes e Vargas Bulcão, e outra ordinária para 
eleições para os Órgãos Distritais, sendo eleitos:  

A Mesa da Assembleia manteve ‑se a que tinha sido eleita 
na Assembleia anterior. 

Comissão Politica Distrital:
Presidente – Vasco Aguiar Miguel
Vices: Secundino Outeiro Pereira; Eurico Alves Borlido
Tesoureiro – Ramiro Rosado Caeiro
Vogais: Victor Pinteus; Victor Carinhas Abrantes; Maria Te‑
resa Moura Guedes; José Manuel Carmo Marques; Judite Du‑
arte; Bernardino Cardoso; Maria Eugenia Nunes Carvalho; 
Aristides Sécio.

Conselho de Jurisdição Distrital:
Francisco Costa Bastos; Emanuel Menezes Lima; David An‑
tónio Antunes; Rosa Matos Alves; Joaquim Jacinto Ramalho.
No início de Maio visitou o Hospital Distrital de Torres Ve‑
dras o Secretário de Estado da Saúde, Costa Freire. 

A Assembleia Distrital de 25 de Maio aprovou uma Moção, 
que tinha como primeiro subscritor Vasco Miguel, para apre‑
sentar no XIV Congresso (a realizar entre 17 e 19 de Junho, no 
Coliseu dos Recreios147), denominada “Desenvolver o Oeste‑
‑Uma Aposta no Futuro” 
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A este Congresso foram Delegados: 
Secundino Pereira, e António Bento, pelo Conselho Nacio‑

nal; Vasco Miguel, como Deputado; Alenquer – José Saloio, 
e Eurico Borlido; Arruda ‑ Judas; Cadaval – Lourenço Rodri‑
gues; Lourinhã – João Manuel Delgado, e Menezes Lima; So‑
bral – Bernardino Cardoso; Torres – Carlos Bento, Ildefonso, 
Teresa Moura Guedes. 

A 22 de Julho realiza ‑se uma Assembleia Distrital extraordi‑
nária, que teve a presença do Secretário ‑Geral, Dias Loureiro, 
e de Couto do Santos, Ministro da Juventude.

A 3 de Dezembro realizou ‑se um “Curso Formação Au‑
tarcas”, no restaurante “Ferra o Bico” tendo como oradores 
Avelino Oliveira, João Zeby, José Miguel Sardinha, Vasco Mi‑
guel, e Eurico Borlido.

1989

Assembleia Distrital extraordinária a 24 de Fevereiro, com 
a presença de Fernando Nogueira, Ministro da Justiça, e Pedro 
Passos Coelho da JSD.

A 23 de Abril Cavaco Silva, como 1º Ministro visitou o Oeste
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Para as Eleições para o Parlamento Europeu, a lista é enca‑
beçada por António Capucho, o oeste indicou para incluir na 
lista de candidatos: Vasco Miguel, Raquel Ribeiro, e Teresa Mou‑
ra Guedes. Conhecem ‑se algumas das acções de campanha, al‑
guns documentos sobreviveram e permitem ‑nos referenciá ‑los: 
a 6 de Junho realiza ‑se um Comício, em Torres Vedras, com a 
presença de: Cavaco Silva; António Capucho e Carlos Pimenta. 
A 18 de Maio nas ruas de Torres, e em colóquio no CAC, esti‑
veram António Capucho, Carlos Pimenta e Margarida Salema.

18 de Maio no CAC, em Torres Vedras.

A 21 de Julho, na sede, Assembleia Distrital, com a presença 
de Durão Barroso, para análise da situação politica.

A 17 de Dezembro há eleições autárquicas, os resultados 
foram os seguintes148: 

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 4, 50,88%; PSD – 2, 21,10%; PCP/
PEV – 1, 20,30%.Vereadores do PSD – Rui Jorge Vieira Neto, 
e, David António Antunes.
Assembleia Municipal: PS – 11, 47,64%; PSD – 5, 23,27%; 
PCP/PEV – 5, 22,60%. Vasco Francisco Aguiar Miguel.
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Freguesias: PS – 73, 48, 95%; PSD – 34, 25,25%; PCP/PEV 
– 31, 24,73%. 

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 3, 46,89%; PSD – 2, 34,89%. Ve‑
readores do PSD –Rui José dos Santos Silva; José Joaquim 
Ferreira Frade.
Assembleia Municipal: PS – 7, 46,23%; PSD – 6, 34,74%; 
PCP/PEV – 2, 14,86%. António Rodrigo Pinheiro de La‑
cerda Luís Louro.
Freguesias: PS – 16, 48,88%; PSD – 11, 36,14%; PCP/PEV 
– 5, 14,99.

Cadaval:
Câmara Municipal: PS – 4, 46,57%; PSD – 3, 35,72%. Verea‑
dores do PSD – João Francisco Marques Duarte; Victor Fe‑
liciano Pinteus; Aristides Lourenço Sécio.
Assembleia Municipal: PS – 10, 42,75%; PSD – 8, 36,51%; 
CDS – 2, 11,36%; PCP/PEV – 1, 4,14%. João Francisco Ri‑
beiro Correia.
Freguesias: PS – 29, 37,47%; PSD – 31, 36,72%; CDS – 15, 
18,30%; PCP/PEV – 5, 7,51%. Freguesias PSD – Figueiros; 
Painho; Vermelha.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 4, 49,47%; PSD – 3, 39,41%. Verea‑
dores do PSD – João Manuel da Costa Delgado; José do Nas‑
cimento Leal e Silva; Fortunato Augusto Louro Gonçalves.
Assembleia Municipal: PS – 11, 47,26%; PSD – 9, 39,40%: 
CDS – 1, 7,39%. Emanuel Menezes Lima,
Freguesias: PS – 50, 48,49; PSD – 37, 37,17; CDS – 3, 7,25; 
XX – 6, 4,66; PCP/PEV – 1, 2,43. Freguesias PSD – Mole‑
do; Stª Bárbara; Vimeiro.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 4, 64,96%; PSD – 1, 19,08. 
Vereador PSD – Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 18, 64,69%; PSD – 4, 
26,18%. Maria Eduarda Soares Pereira Gonçalves.
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Freguesias: PCP/PEV – 20, 72,43%; PSD – 5, 20,51%; PS 
– 4, 14,80%.

Torres:
Câmara Municipal: PS – 5, 47,78%; PSD – 3, 30,55%; PCP/
PEV – 1, 15,60. Vereadores PSD –Rogério Agostinho Ri‑
beiro Calhamar; David Bernardino Santos; Raul dos Santos, 
substituído em Fevereiro de 1990, por José Agostinho Oli‑
veira Alves.
Assembleia Municipal: PS – 14, 46,12%; PSD – 9, 32,06%; 
PCP/PEV – 4,15,31%. António Martins Bento.
Freguesias: PS – 88, 48,63%; PSD – 55, 35,04%; PCP/PEV 
– 28, 16,33%. Freguesia ganha pelo PSD – Campelos.
Total de 228 Mandatos, assim obtidos nos seis Concelhos:
Câmaras – 14
Assembleias Municipais – 41
Freguesias  ‑ 173

1990

A 23 de Fevereiro há eleições para os Órgãos Distritais, fo‑
ram eleitos:

Mesa da Assembleia:
Presidente – João Ribeiro Correia
Vice – Rui Marques Cipriano
Secretários: Filomena M, Magalhães; José Carmo Marques.

Comissão Politica:
Presidente – Vasco Aguiar Miguel
Vices: Eurico Borlido; José Damas Antunes
Tesoureiro – Judite Duarte
Vogais: João Manuel Delgado; Pedro Caetano Sousa; Victor 
Pinteus; Menezes Lima; Aristides Sécio; Carlos Cardoso; Jo‑
aquim Reis; José Matias Antunes.
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Conselho de Jurisdição: 
António Bento; Francisco Costa Bastos; Ramiro Caeiro; Da‑
vid António Antunes; Acácio Várzea.

A 11 de Março longas discussões e finalmente aprovado 
apresentar uma Moção ao XV Congresso Nacional, com uma 
Comissão de Redacção, como subscritores: Vasco Miguel, Me‑
nezes Lima; e António Ribeiro, com os seguintes tópicos: Re‑
forçar 90 (o Partido); Consolidar 91 (O País); Ganhar 92 (A 
Europa); Reconquistar 93 (as Autarquias).  Esta Moção foi de‑
fendida no Congresso por Vasco Miguel.

De 6 a 8 de Abril ocorre o XV Congresso Nacional, no Pa‑
vilhão Carlos Lopes, em Lisboa, Maria Raquel Ribeiro é eleita 
para o CN149.

Delegado autarca – José Damas Antunes, eleito pela CPD. 
Delegados de Torres – José Guia, e Benedito Antunes

A 2 de Maio realizou ‑se na sede da Distrital, um debate 
subordinado ao tema “o Vinho”, com a presença de Luís Ca‑
poulas, Secretário de Estado da Alimentação; Carvalho Ghira; 
e Vasco Miguel. 

Conceição Calhamar incluiu a comitiva das Delegadas das 
Mulheres Socias Democratas, que a convite de Margarida Sa‑
lema visitaram o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, de 9 
a 16 de Junho, em representação do Oeste, num grupo de 36 
mulheres de todo o País. 
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Ministro da Agricultura, Arlindo Cunha visita a Lourifruta. 

Na evocação do décimo aniversário da morte de Sá Carnei‑
ro, houve uma exposição e uma conferência por Vítor Cunha 
Rego, em Torres Vedras.

1991

Em 14 de Fevereiro realizou ‑se um encontro do Secretá‑
rio de Estado Administração de Saúde Jorge Pires, para reunir 
com médicos do Oeste.

A 22 de Abril o Secretário de Estado da Segurança Social, 
Vieira de Castro, visitou o Oeste, começando às 14.30 pela San‑
ta Casa de Alenquer, seguiu para a de Aldeia Galega, depois a 
do Cadaval, seguiu para a da Lourinhã, depois a da Marteleira, 
e por último o Lar de S. José, terminou num jantar, no Impé‑
rio, em Torres Vedras, onde estiveram dezenas de directores 
de IPSS da região.



152

José Damas antunes

A 6 de Maio reúnem na sede nacional as duas distritais de 
Lisboa e Oeste, emitem comunicado, dizendo ser a primeira 
reunião das distritais, e dizem que passam a ser realizadas reu‑
niões com regularidade, alternado em Lisboa e no Oeste. 

Deve ter ‑se realizado outra reunião, em que também esteve 
o Presidente da JSD Distrital, abordando os lugares na lista de 
Lisboa a candidaturas a eleições legislativas, onde acordaram 
que Moura Guedes devia ir por cota nacional, o Presidente da 
CPD Oeste devia ir logo a seguir ao Presidente da CPD de 
Lisboa, e o segundo lugar do Oeste em 21/22, o terceiro na 
30ª posição da lista.

Na Assembleia Distrital de 16 de Junho, depois de muita dis‑
cussão e contestação ao método, é sufragada a lista de nomes 
a enviar para candidatos a incluir na lista de Lisboa, às eleições 
legislativas, os seguintes nomes, e nesta ordem: Afonso de Mou‑
ra Guedes; Vasco Miguel; Duarte Pacheco; Rosa Matos Alves; 
Carlos Lourenço; Menezes Lima; Joaquim Ferreira Mendes.

Moura Guedes não foi candidato, melhor posicionados 
pelo Oeste foram Vasco Miguel e Duarte Pacheco, o primeiro 
eleito directamente e o segundo entrou em 4 de Novembro, a 
substituir Aníbal Cavaco Silva, que continuou a ser Primeiro 
Ministro de Portugal. 

A actividade dos Deputados Vasco Miguel e Duarte Pache‑
co, nesta legislatura, relacionada com questões do Oeste, tem 
o seu resumo nos anexos 15 e 16.
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A 31 de Agosto o Secretário de Estado Adjunto do Mi‑
nistro da Educação foi a Alenquer homologar o acordo para 
a construção das escolas de Abrigada e do Carregado, seguiu 
para Aldeia Gavinha, onde almoçou e visitou a casa de Palmi‑
ra Bastos, em seguida inaugurou a Escola C+S do Sobral de 
Monte Agraço, e o Pavilhão Gimnodesportivo, a que se seguiu 
um jantar oferecido pelo Futebol Clube desta Vila. 

A 8 de Setembro há, em Santa Cruz, no “Living” um “Ar‑
raial Laranja”, com febras, vinho e pão à descrição. 

A 10 de Setembro, dois acontecimentos, o Ministro da Edu‑
cação Homologa, no Externato de Penafirme um Contrato 
Programa para obras em espaços desportivos, e visita as novas 
instalações da C+S da Lourinhã. O Secretário de Estado da 
Segurança Social é recebido na Câmara Municipal de Arruda 
dos Vinhos e visita várias instalações da Misericórdia.   

A 19 de Setembro realiza ‑se um grande Comício em Torres 
Vedras, com Cavaco Silva, inserido na campanha eleitoral para 
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as eleições legislativas de 6 de Outubro, esteve previsto ser na 
Praça da República, em frente à sede do PSD, mas porque era 
necessário um palco maior, exigência do artista Roberto Leal, 
que animava, teve de se realizar na Rua Henriques Nogueira, a 
rua foi fechada ao trânsito, presente uma enorme multidão de 
pessoas, só falaram Vasco Miguel e Cavaco Silva. 

Damas Antunes é o Director Distrital desta campanha elei‑
toral, a sede de campanha é na R. Henriques Nogueira. 

Em princípio Cavaco Silva passou por Lourinhã no dia 20, 
e no dia 26 por Alenquer.

A 8 de Novembro Eurico Borlido pede a demissão de vice‑
‑presidente da CPD em rutura com o caminho seguido pela 
mesma.

A 17 de Dezembro Afonso de Moura Guedes sai do cargo 
de Governador Civil de Lisboa.
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1992

Em 28 de Março  há disputa entre duas listas para os órgãos 
da Distrital Oeste, lideradas por Vasco Miguel, e José Guia, ga‑
nhando o primeiro.

Mesa A B

Presidente Teresa Moura Guedes João Ribeiro Correia

Vice Maria Conceição Calhamar Manuel Correia Guerra

 Secretários António José Esteveira Orlando Fonseca Carvalho

 António Paulo Bento João Flores da Cunha

Comissão Politica 

Presidente José de Oliveira Guia Vasco Aguiar Miguel

Vices Rui de Moura Guedes António Martins Bento

 José Manuel Abrantes João Manuel Delgado

Tesoureiro Isabel Maria Ferreira Carlos Manuel Lourenço

Vogais Acácio Várzea Rui Jorge Neto

 Carlos Jorge Bento Maria Graça Galha

 José António Oliveira Victor Manuel Pinteus

 Sérgio Paulo Jacinto Joaquim Rocha Lopes

 Rosa Matos Alves José Alberto Sardinha

  Manuel Luís Costa

  David António Antunes

  Maria Isabel F. Antunes

Cons.  Jurisdição

Antonio MartinsMoreia Francisco Costa Bastos

 Ana Paula Santos Rui Marques Cipriano

 Rogério Calhamar Ramiro Rosado Caeiro

 Jorge Alexandre Nunes José Francisco Carvalho
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Como suplentes para o Conselho de Jurisdição: 
Lista “A”  ‑ Ana Isabel Fiéis; João Franca do Carmo; Vic‑

tor Hugo Trigo.
Lista “B”  ‑ Justino Moreira Guerra; Diniz Sarreira Pereira; 

Francisco Manuel Alves.
Suplentes para a Comissão Politica Distrital, pela lista “B”: 

Manuel Bergano; José Matias Antunes; Joaquim José Severino; Jo‑
aquim Reis; Henrique Talhadas do Vale; Aristides Sécio; Manuel 
Alves Guiomar; João Adriano Patrício; António Borges Santos.     

A Candidatura de Vasco Miguel apresentou um programa, 
intitulado: “Ganhar o Futuro renovando o passado”.

José Guia apresenta um longo programa intitulado: “A Oes‑
te tudo de Novo, o futuro começa hoje”.

Com diferenças marginais entre os órgãos, a lista “B” ga‑
nhou com 56 votos, contra os 29 obtidos pela lista “A”.

A 27 de Maio Jantar de homenagem a Afonso de Moura Gue‑
des, em restaurante de Toledo, Lourinhã, enquadrado nas come‑
morações do aniversário do Partido. Foram muitos os telegramas 
e mensagens enviadas de ilustres personalidades nacionais, das 
quais destacamos: Rui Machete; Tomás de Oliveira Dias; Mar‑
ques Mendes; António Capucho; Mário Raposo; Cunha Dias.

Fernando Amaral, escreve na sua mensagem: 
(…) “Dr. Moura Guedes se nos impõe pela sua cultura, pela 
sua competência, pelo seu saber, pela verticalidade dos seus 
juízos, pela seriedade dos seus comportamentos, ele nos co‑
move e surpreende pela sua admirável sensibilidade politica, 
pela grandeza dos seus sentimentos, pelo requinte da sua de‑
licadeza, pela fidalguia do seu trato.
Dr. Moura Guedes, politico sério, intelectual distinto, Pai 
amoroso, cidadão admirado, homem respeitado e amigo aca‑
rinhado, presto a minha homenagem onde vai toda a minha 
amizade cultivada com desvelo durante muitos anos duma 
gratificante convivência”
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João Rosa, jornalista, não foi ao jantar, mas mandou “uma 
pequena rábula alusiva, de versejador para Poeta, e, essencial‑
mente de Amigo para Amigo”:

  Nunca andou por outras sedes,
 não foi dos “Inadiáveis” 
 nem agora é de grupinhos
 (Olhe que, oh Moura Guedes, 
 serão assim improváveis 
 as bênçãos destes “padrinhos”…)

 É social ‑democrata, 
 não inculto nem fraco
 e nem sequer arrogante
 (Oh Afonso! É para patarata
 ou não percebe um cavaco
 da moda liberalizante?!)

 Ele não diz sempre que sim,
 não aceita ser vendido
 nem renega aquilo que crê
 (Caro Amigo: cá p’ra mim, 
 ou Você não tem partido
 ou pertence ao PPD!...)  

Os deputados na Assembleia da República publicaram um 
documento, “Ao Encontro dos Portugueses”, com notas in‑
trodutórias dos dois Presidentes das Distritais, Área Metropo‑
litana e Área Oeste de Lisboa, respectivamente Duarte Lima 
e Vasco Miguel, a publicação teve por base uma inventariação 
das principais carências para estas áreas geográficas. 
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Vasco Miguel intervindo na Assembleia da República.

A 29 de Junho, na sala da Caixa Agricola do Cadaval,  reu‑
nião do Secretário de Estado de Mercados Agricolas e Qua‑
lidade, Luis Capoulas, com entidades e agricultores, e alguns 
dias depois veio um técnico do mesmo Ministério para dialo‑
gar mais em pormenor com os agricultores 

Reunião com agricultores no Cadaval, com os Deputados, representante 
do Ministério e outros técnicos.

Em 17 de Julho, em Torres Vedras, há um jantar com An‑
tónio Capucho, seguiu ‑se a apresentação do livro “Ao Encon‑
tro dos Portugueses”, com Isaltino de Morais, e Vasco Miguel, 
e uma conferência proferida por António Capucho “Implica‑
ções para a Sociedade Portuguesa do Tratado de Maastricht”. 
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Na Assembleia Distrital de 16 de Outubro são apresenta‑
das e discutidas 3 Moções, subscritas por: Vasco Miguel; José 
Guia; Paulo Bento, estes dois últimos acabaram por retirar as 
suas moções, tendo sido aproveitadas algumas ideias para in‑
corporar na moção de Vasco Miguel, que era da CPD, e foi a 
mesma apresentada no XVI Congresso, a realizar no Pavilhão 
Rosa Mota, no Porto150. 

Neste Congresso Filomena Malvar é eleita para o CN151. 
Ao 2º Congresso Nacional da ANASD, realizado em Outubro, 

do Oeste vão os seguintes representantes: Paulo Bento, da Assem‑
bleia Municipal de Torres Vedras; João Manuel Delgado, Verea‑
dor da Lourinhã; Rui Neto, Vereador em Alenquer; Vitor Pinteus, 
Vereador do Cadaval; Damas Antunes, Presidente de Junta de 
Campelos; Vasco Miguel, da Assembleia Municipal de Alenquer.

1993

A 8 de Fevereiro estiveram no Sobral três membros do Go‑
verno, Secretário de Estado da Concorrência e Preços – Luis 
Palha; Secretário de Estado da Agricultura – Álvaro Amaro; 
Sub ‑Secretário de Estado do Orçamento – Vasco Valdez, num 
encontro com as Cooperativas agrícolas da área Oeste.

Fotos da sessão no Sobral de Monte Agraço
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A 18 de Maio o 1º Ministro, Cavaco Silva foi ao Carrega‑
do inaugurar a fábrica LAPROVAR/Grupo Psico, seguiu para 
Arruda para visita à Misericórdia, para ver as obras em curso 
de ampliação do lar. 

A 8 de Julho o Subsecretário de Estado Adjunto do Ministro da Agri‑
cultura, Costa Oliveira, andou pelo Oeste em contacto com agricultores, 

acompanhado do Deputado Vasco Miguel. 

Em 10 de Setembro, em plena preparação das listas e da cam‑
panha eleitoral para as autárquicas, Vasco Miguel pede a suspen‑
são de mandato de Presidente da CPD, por motivos de criticas na 
Comunicação Social, relativas a questões pessoais que surgiram.
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O pedido de demissão foi aceite, ficando no exercício da 
Presidência o Vice ‑Presidente – António Bento.

As apresentações de candidatos autárquicos tiveram sempre 
dirigentes nacionais do PSD: 

Alenquer – Fernando Nogueira, Nunes Liberato, Adelai‑
de Lisboa.

Arruda – Dias Loureiro, Nunes Liberato, Adelaide Lisboa.
Cadaval – Teresa Patrício Gouveia.
Lourinhã – Fernando Nogueira, Adelaide Lisboa, Armé‑

nio Santos.
Sobral – Barbosa de Melo, Rui Carp.
Torres – Fernando Nogueira, Passos Coelho. 
Em 27 de Novembro o Secretário de Estado da Adminis‑

tração Local e do Ordenamento do Território foi à Arruda 
inaugurar o Pavilhão Gimnodesportivo.

A 12 de Dezembro há eleições autárquicas, os resultados 
eleitorais foram os seguintes152:

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 5, 54,51%; PSD – 1, 19,81%; PCP/
PEV – 1, 18,80%.Vereador do PSD – Rui Vieira Neto.
Assembleia Municipal: PS – 12, 52,81%; PSD – 5, 22,09%; 
PCP/PEV – 4, 19,74%.
Freguesias: PS – 83, 53,36%; PSD – 31, 22,38%; PCP/PEV 
– 24, 20,14%. 

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 2, 40,10%; PSD – 2, 38,51%; PCP/
PEV – 1, 14,65%. Vereadores do PSD – Rui José dos Santos 
Silva, é substituído várias vezes por Carlos Manuel Lourenço, 
e José Maria Ferreira Rodrigues.
Assembleia Municipal: PS – 7, 39,94%; PSD – 6, 36,17%; PCP/
PEV – 2, 15,94%. Alexandre Manuel de Jesus Oliveira Raposo
Freguesias: PS – 16, 42,04%; PSD – 11, 37,93%; PCP/PEV 
– 5, 16,02%. Freguesia PSD – Arruda dos Vinhos.
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Cadaval:
Câmara Municipal: PS – 4, 52,50%; PSD – 3, 36,51%. Verea‑
dores do PSD – Joaquim António Pinto Carvalho; Aristides 
Lourenço Sécio, Maria Susete Ferreira Prazeres.
Assembleia Municipal: PS – 11, 49,32%; PSD – 10, 41,27%. 
Cabeça de lista do PSD  ‑ Acácio Fernando Vieira Garcia 
Várzea.
Freguesias: PSD – 38, 44,83%; PS – 35, 42,88%; PCP/PEV 
– 7, 7,80%. Freguesias PSD – Alguber; Figueiros; Lamas; 
Vermelha; Vilar.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 3, 41,37%; PSD – 3, 41,26%; CDS 
– 1, 12,05. Vereadores do PSD – João Manuel da Costa Del‑
gado; Alfredo da Silva Santos, António Frade.
Assembleia Municipal: PS – 9, 41,26%; PSD – 9, 39,81%: 
CDS – 3, 13,16%.
Freguesias: PS – 35, 37,29; PSD – 36, 23,06; CDS – 14, 16,11; 
Grupo Cid. – 13, 15,78; PCP/PEV – 1, 1,89%. Freguesias 
PSD – Atalaia; Moledo; S, Bartolomeu; Stª Bárbara; Vimeiro.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 4, 65,79%; PSD – 1, 18,53%. 
Vereador PSD – Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 10, 60,66%; PSD – 3, 
20,61%; PS – 2, 14,04. Cabeça de lista do PSD – João Bian‑
card Cruz.
Freguesias: PCP/PEV – 18, 59,85%; PSD – 5, 20,11%; PS 
– 4, 15,274%. 

Torres:
Câmara Municipal: PS – 4, 43,35%; PSD – 3, 29,75%; PCP/
PEV – 2, 18,88%. Vereadores PSD –Vítor Manuel de Oliveira 
Santos; José Afonso das Neves Carneiro Santos; José Fran‑
cisco Damas Antunes.
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Assembleia Municipal: PS – 12, 43,18%; PSD – 9, 30,76%; 
PCP/PEV – 5, 17,85%; CDS – 1, 4,37%. Cabeça de lista do 
PSD  ‑ Joaquim José Vidal Severino.
Freguesias: PS – 87, 44,75%; PSD – 56, 31,83%; PCP/PEV 
– 27, 16,98%; CDS – 1, 3,05%. Freguesias ganhas pelo PSD 
– Campelos Ramalhal, Monte Redondo.

Total de 232 Mandatos, assim obtidos nos seis Con‑
celhos:

Câmaras – 13
Assembleias Municipais – 42
Freguesias  ‑ 177
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1994

Há eleições para os órgãos distritais do PSD Oeste, a 18 
de Março de 1994, com duas listas a candidatarem ‑se, uma é 
a recandidatura de António Bento, e a outra é novamente de 
José Guia. Ambos são entrevistados pelo jornal Frente Oeste.

Não conseguimos obter composição da lista apresentada 
por José Guia.

Bento apresenta o seu programa ”Reestruturar o Partido, 
Dinamizar o Oeste” 

Vencedor a lista liderada por António Bento, tomou posse 
em 6 de Abril, com a seguinte composição:

Mesa da Assembleia:
Presidente – Acácio Garcia Várzea
Vice – David António Antunes
Secretários: João Flores da Cunha; Adélia Cândido Borges
Suplentes: João Fonseca Pires; Joaquim Lourenço Mendes; 
Manuel Segão Bergano. 

Comissão Politica:
Presidente – António Bento
Vices: João Manuel Delgado; Rui Neto
Tesoureira – Judite Duarte
Secretária – Graça Galha
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Vogais: Vítor Pinteus; Duarte Pacheco; António Ribeiro; Ma‑
nuel Oliveira; Alberto Tomaz; Joaquim Rocha Lopes; Ana 
Margarida Henriques. 
Suplentes: José Militão Pinteus; Ana Maria Martins; Maria 
Eduarda Gonçalves; Vítor David Ronca; David Bernardi‑
no Santos.

Conselho de Jurisdição:
Francisco Costa Bastos; Rui Marques Cipriano, Justino Mo‑
reira Guerra; João Francisco Carvalho.

A lista liderada por José Guia pediu a anulação das eleições, 
mas o Conselho de Jurisdição Distrital não entendeu haver ra‑
zão para tal.

A Assembleia Distrital de 14 de Abril aprovou, por unani‑
midade uma moção a enviar à CPN, pedindo a vinda do Pre‑
sidente do Partido a uma Assembleia do Oeste para esclarecer 
declarações proferidas acerca de possíveis reestruturação do 
PSD no Distrito de Lisboa. 

A 30 de Abril Assembleia Distrital, com a presença do 
Secretário ‑Geral, para se falar sobre as comemorações do 20º 
aniversário do partido.

Em 9 de Maio de 1994, a Distrital do PSD Oeste organi‑
zou, no Centro de Apoio ao Empresário, um encontro entre 
o Ministro da Indústria, Mira Amaral, e empresários da região, 
sobre o PEDIP II, o auditório encheu, parte da mensagem 
transmitida por Mira Amaral continua actual: 

“temos que reduzir o consumo de energia, utilizando tecnolo‑
gias energicamente mais eficientes, aproveitar os resíduos gerados 
nos processos industriais para autoprodução de energia eléctri‑
ca e desenvolvimento de co ‑geração das unidades industriais”153

Há eleições para o Parlamento Europeu, a lista é encabeçada 
por Eurico de Melo, em segundo lugar vai António Capucho. 

A Distrital Oeste indicou inicialmente, em 16 de Março dois 
nomes para a lista de candidatos ao Parlamento Europeu, An‑
tónio Capucho e Teresa Moura Guedes.
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A 14 de Maio há um almoço de pré campanha, na feira da 
Ascensão,  estiveram: António Capucho, Helena Vaz da Silva, 
Teresa Moura Guedes, Paulo Bento.

A 3 de Junho houve visita dos Candidatos ao Parlamento 
Europeu: António Capucho, Arlindo Cunha, Carlos Coelho, 
Teresa Moura Guedes, e Paulo Bento, por Arruda e Torres, e à 
noite comício, em Torres Vedras, na Praça da República, tendo 
como artista a abrilhantar, José Cid, e contou como principal 
orador Cavaco Silva.

A 18 de Maio Vasco Miguel e Duarte Pacheco apresentam 
projectos de Lei de elevação de A dos Cunhados e de Campe‑
los, à categoria de Vila, formalmente aprovadas em 21 de Ju‑
nho. Leis nº 44/95, e 50/95, de 30 de Agosto.

A 4 de Junho houve um jantar de homenagem a Paulo Ben‑
to, pelos seus “30 anos ao serviço da Juventude”, no Império, 
com Luís Nobre. 

1995 

Aos 20 de Janeiro, há eleições para os Órgãos Distritais, lis‑
ta única, com a seguinte composição:

Mesa da Assembleia:
Presidente – Acácio Garcia Várzea
Vice – Joaquim Rocha Lopes
Secretários: David António Antunes; Adélia Cândido Borges

Comissão Politica:
Presidente – António Bento
Vices: Duarte Pacheco; Rui Neto
Tesoureira – Judite Duarte
Vogais: Graça Galha; Vítor Pinteus; Rui Santos Silva; João 
Manuel Delgado; Diniz Tomás Pereira; Alberto Tomaz; An‑
tónio José Ribeiro; Ana Margarida Henriques. 
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Suplentes: Aristides Sécio; Ana Maria Martins; José Militão Pin‑
teus; Maria Eduarda Gonçalves; Vítor Ronca; David Bernardino.

Conselho de Jurisdição:
Francisco Costa Bastos; Rui Marques Cipriano, Rosa Matos 
Alves; João Flores da Cunha; João Francisco Carvalho.
Suplente – João Ribeiro Correia.

Entre 17 e 19 de Fevereiro, realiza ‑se no Coliseu dos Re‑
creios, em Lisboa, o XVII Congresso Nacional, onde Fernando 
Nogueira é eleito Presidente da CPN. António Bento é eleito 
para o CN154.

Alguns dos delegados ao Congresso: Paulo Bento; Antó‑
nio Martins Moreira, Rui Vieira Neto; António José Ribeiro; 
Victor Manuel Pinteus; Rui Santos Silva; Levy Batista Maria – 
JSD; Porfírio Martins Gil – TSD; José Damas Antunes – au‑
tarca; Duarte Pacheco – Deputado; Vasco Miguel – Deputado. 

Realizou ‑se um Encontro de Autarcas, a 8 de Abril, em Alen‑
quer, com a presença do Secretário Geral; do Secretário de Es‑
tado da Administração Local, Pereira Reis; Isaltino de Morais, 
Presidente dos ASD; houve intervenções dos vereadores das 
Câmaras Municipais da Área Oeste, de Porfírio Gil, dos TSD 
e de Levy Maria da JSD, entre outros. Nas conclusões há duas 
sugestões para se alterar a Lei das Autarquias: “Maior autono‑
mia e verbas às Freguesias, principalmente despesas de capital; 
Eleições unicamente para a Assembleia Municipal e Assembleia 
de Freguesia, saindo o executivo camarário da maioria eleita 
para a Assembleia Municipal”.

A Distrital vem convidando membros do Governo a virem 
ao Oeste, veio o Secretario de Estado da Educação a Freiria, 
e outras que infra se descrevem:

Paulo Mendo, Vice ‑Presidente da CPN, e Ministro da Saúde, 
a 12 de Abril, esteve em Torres Vedras, onde visitou as obras 
realizadas no Hospital José Maria Antunes, que à época era um 
dos principais, a receber doentes com SIDA, e as obras tam‑
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bém realizadas no Hospital Distrital, visitou o futuro terreno 
para o Centro de Saúde, ficando num impasse, por não ter a 
dimensão desejada, o que defraudou as expectativas locais155. 
Seguiu para Sobral de Monte Agraço, onde assinou o Proto‑
colo de devolução do Hospital à Misericórdia local, segue de‑
pois para Arruda dos Vinhos, visita o Hospital da Misericór‑
dia, onde recentemente a ARS devolvera o edifício, jantou no 
“Fuso”, com a CPD, e foi reunir com profissionais de saúde 
no auditório Municipal de Sobral de Monte Agraço.

Paulo Mendo no Sobral

A 21 de Abril o Secretário de Estado do Ambiente, visita 
Arranhó, Lourinhã e Cadaval onde se realiza um Jantar. 

A Assembleia Distrital de Maio contou com a presença de 
Faria de Oliveira, Vice ‑Presidente do Partido, fez uma inter‑
venção que foi apreciada, e muito comentada pelos presentes

A 2 de Junho no CAERO, há uma conferência “O Novo 
Ciclo de Desenvolvimento”, com a presença de Eduardo Ca‑
troga, Ministro das Finanças.

A 7 de Junho dá entrada na Assembleia da República o Pro‑
jeto de Lei 590/VI, para a elevação da povoação do Carregado, 
concelho de Alenquer, à categoria de vila, proposta subscrita por: 
Vasco Miguel, Duarte Pacheco e Bernardino Gata Silva, todos do 
PSD. Esta Iniciativa caducou em 1995 ‑10 ‑26. Mas voltou a ser 
apresentada em Dezembro de 97 e aprovada em Julho de 1997.
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A 1 de Julho de 1995 realiza ‑se no Choupal, em Torres 
Vedras, pelas 19 horas, uma Festa ‑Convívio com a presença, 
do Presidente do Partido e candidato a 1º Ministro, Fernando 
Nogueira, antes visitou a Feira de S. Pedro. Na comunicação 
social local, nota ‑se a ausência de Vasco Miguel, e comenta ‑se 
que poderá vir a ser António Bento o principal candidato do 
Oeste, ao lugar de Deputado156. 

Vasco Miguel teve a última sessão como Deputado a 20 de 
Julho, numa sessão extraordinária da AR, pela presença do Pre‑
sidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Tem mantido 
alguma actividade política, o seu currículo está no anexo 23.

A 19 de Julho vem ao Oeste Falcão e Cunha, Ministro do 
Emprego e Segurança Social, acompanhado do Secretário de 
Estado da Segurança Social, Salter Cid, estiveram em Campe‑
los, no lançamento da 1ª Pedra do lar de Santo António, e no 
CAERO, em Torres Vedras assinaram protocolos de coope‑
ração com: Centro Social e Paroquial de Lamas ‑Rocha Forte; 
Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande; Casa do Povo 
de Maxial; Casa do Povo de Ramalhal; Associação de Solidarie‑
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dade e Acção Social de Ponte do Rol. E do Programa Idosos 
em Lar, assinaram Protocolos com: Centro Social e Paroquial 
do Carregado; Santa Casa da Misericórdia da Aldeia Galega da 
Merceana; Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos; 
Centro Social e Paroquial de Lamas; Misericórdia da Lourinhã, 
Misericórdia de Marteleira; Misericórdia de Sobral de Monte 
Agraço; Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Monte 
Redondo; Associação de Solidariedade Social e de Socorros de 
Campelos; Casa do Povo de Freiria; Casa do Povo de Maxial; 
Centro Social e Paroquial de Moita dos Ferreiros157.   

Na Praia da Areia Branca, nos apartamentos turísticos S. 
João, realizam os TSD, em 27 de Agosto a “Festa do Oeste”, 
que contou com a presença de: Durão Barroso, Ferreira do 
Amaral, Faria de Oliveira, e Leonor Beleza.

Para o dia 2 de Setembro há um convite, de Durão Barroso, 
(cabeça de lista por Lisboa) para a apresentação dos candidatos 
do Oeste às legislativas, a realizar no CAERO, em Torres Ve‑
dras. Nestas eleições, a lista de candidatos do Distrito de Lis‑
boa inclui os seguintes nomes do Oeste: Duarte Pacheco (16); 
João Manuel Delgado (32); Rui Neto (35). 

Campanha eleitoral nas ruas da Vila do Sobral de Monte Agraço, com 
Duarte Pacheco, Conceição Monteiro e Faria de Oliveira.
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A 5 de Setembro realiza ‑se uma acção no Centro de Apoio 
ao Empresário, em Torres Vedras, em que o PSD convida, 
sendo a Comissão organizadora a Adelaide Lisboa e António 
Bento, com a presença de Ferreira do Amaral, Ministro dos 
Transportes e Comunicações.

A principal acção da Campanha eleitoral foi o Comício na Pra‑
ça da República, em Torres Vedras, no dia 26 de Setembro, com 
Fernando Nogueira, estimando ‑se a presença de 4.000 pessoas158.

Na sequência das eleições de 1 de Outubro, a 28 deste mês, 
Duarte Pacheco entra na AR, substituindo Durão Barroso, e 
a 2 de Novembro é eleito Secretário da Mesa da Assembleia 
da República. O resumo da sua actividade relacionada com o 
Oeste pode ser consultada no anexo 17.

A 20 de Novembro é inaugurada em Torres Vedras a sede, 
da área Oeste, da candidatura de Cavaco Silva a Presidente da 
República, com a presença do mesmo. O Director da Cam‑
panha a nível distrital é Eurico Borlido, e o mandatário é José 
António dos Santos. 

Afonso de Moura Guedes surpreendeu, ao ser o mandatário 
regional do candidato a Presidente da República, Jorge Sampaio. 
Deu conhecimento ao Presidente da Distrital. A concelhia de 
Torres publicou comunicado, em que estranha esta atitude e 
pede a desvinculação do Partido. Moura Guedes escreveu ao 
Presidente da Concelhia de Torres, a 8 de Novembro, infor‑
mando que pedira ao Presidente da Mesa da Assembleia Dis‑
trital, a 27 de Outubro a sua suspensão de militante até à data 
das eleições presidenciais. “Fê ‑lo por um acto de cortesia para 
com o Partido, e não no cumprimento de qualquer dever, uma 
vez que a eleição para a Presidência da República não é um 
acto de natureza partidária, ao contrário das eleições legislati‑
vas, é um acto cívico em que os portugueses participam ape‑
nas como cidadãos”.
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Na carta enviada ao Presidente da Concelhia de Torres, re‑
afirma:

“Não houve, nem há pois, da minha parte, qualquer atitude de 
rotura para com o PSD, de que deva penitenciar ‑me e, muito 
menos ainda, que me possa impor o dever do recurso a demis‑
são de militante (…) lamento esta tendência para “uma caça 
às bruxas”, que parece estar a instalar ‑se neste grande partido 
democrático que Sá Carneiro fundou, no seu grande amor pela 
liberdade e pelo respeito de todos os cidadãos. Não penso que 
seja o melhor caminho para ela e tenho esperança de que não o 
seja. O Povo Português nunca entenderia essa monstruosidade”.

A 7 de Dezembro Duarte Pacheco entrega na Assembleia 
da República o Projecto de Lei nº 36/VII – Elevação da po‑
voação do Carregado, Alenquer, à categoria de Vila, foi apro‑
vado em 4/7/1997. Lei nº 56/97 de 12 de Julho.

No dia seguinte Faria de Oliveira, Vice ‑Presidente da CPN, 
voltou a estar presente numa Assembleia Distrital, e começou 
por dizer: “o fundamental é que o partido inequivocamente 
apoie o Prof. Cavaco Silva, e se deixasse para depois das elei‑
ções (presidenciais) o grande debate e análise do motivo dos 
resultados, e nomeadamente os principais pontos que motiva‑
ram esses resultados”.

1996

A 12 de Janeiro o candidato a Presidente da República, Ca‑
vaco Silva, esteve no CAERO, em Comício. 

A luta pela conclusão da auto estrada 8, e contra instala‑
ção de  portagens nesta via, está ao rubro, com manifestações 
e com intervenções de Deputados, autarcas e outras pessoas 
com responsabilidades partidárias, ou não.
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A 16 de Fevereiro o Deputado Duarte Pacheco apresentou 
na Assembleia da República uma proposta de Projecto ‑Lei nº 
101/VII, visando a criação da Freguesia de Póvoa de Penafir‑
me, “em resposta aos anseios mais profundos da população 
daquela localidade”159 Esta proposta não passou, foi rejeitada 
pelo PS, na Assembleia Municipal de Torres Vedras, em De‑
zembro de 1998160, apesar de ter tido parecer favorável da As‑
sembleia de Freguesia de A dos Cunhados161. Esta iniciativa 
caducou em 24/10/1999.

A 28 de Fevereiro faleceu subitamente Rogério Calhamar, 
militante activo desde os primeiros anos, que foi também au‑
tarca e candidato à Câmara Municipal de Torres.

Em Março gera ‑se um descontentamento entre as Distri‑
tais do PSD e da JSD, com esta a contestar uma moção apre‑
sentada em Assembleia Distrital do Partido, pela Comissão 
Politica Distrital, para retirar a capacidade de voto naquela 
assembleia, de quem dela faz parte por inerência, a JSD e os 
membros dos TSD 162.  

A 8 de Março há uma Assembleia Distrital, onde são apre‑
sentadas duas Moções, respectivamente por António Bento, 
em nome da CPD, e outra por Victor Hugo Trigo. A moção 
de Bento é contestada por vários militantes, discordam da de‑
fesa da regionalização, e também pela retirar das inerências 
na Assembleia a JSD e TSD. Há uma tentativa de fusão das 
duas moções. Há muita confusão, suspendem ‑se os trabalhos 
à 1.50 horas, e reaberta às 2.10 horas, tendo sido dada a pala‑
vra aos subscritores das moções. As moções não chegaram a 
ser votadas. 

Devido à polémica supra referida, há várias demissões na 
Comissão Politica Distrital, havendo necessidade de realizar 
ainda em Março uma Assembleia Distrital Extraordinária, para 
eleição dos membros substitutos dos titulares da Comissão Po‑
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litica Distrital em virtude das vacaturas verificadas, são eleitos: 
para Vices – José Damas Antunes, e Eurico Borlido; para vo‑
gais – Anabela Várzea, José Tavares Silva, e Nuno Filipe Pires.  

De 29 a 31 de Maio realiza ‑se o XVIII Congresso Nacional, 
em Santa Maria da Feira, que elege Marcelo Rebelo de Sousa 
como Presidente da CPN. Filomena Malvar é eleita para o CN163.

Jaime Marques, Flores da Cunha e Victor Mesquita, no Congresso, em 
Vila da Feira.

Em Maio, a convite de António Capucho uma delegação de 
militantes foi a Bruxelas, ao Parlamento Europeu.

A 12 de Julho Duarte Pacheco apresenta na Assembleia da 
República o Projecto Lei nº 203/VII – Elevação à categoria 
de Vila da povoação de Turcifal, no concelho de Torres Ve‑
dras, que foi aprovado em 4 de Junho de 1997. Lei nº 62/97 
de 12 de Julho. 

A 15 de Julho o Presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa 
na volta que fez pelo País, veio à Distrital Oeste, a Torres Ve‑
dras, no auditório da Cooperativa Agrícola, falar sobre politica 
nacional, “ouvir e fazer uma análise do que se passa no País”

Entre 4 e 6 de Outubro há o XIX Congresso Nacional, no 
Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com alteração aos estatutos164.
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António Moreira, Jaime Marques e Damas Antunes, Congresso no Coli‑
seu, Lisboa.

A 18 de Outubro realiza ‑se uma Assembleia Distrital, com 
Jantar, em Torres, esteve presente o Vice ‑Presidente da CPN 
António Capucho.
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1997

A 8 de Março decorreram eleições directas para os órgãos dis‑
tritais da Área Oeste, tomaram posse dois dias depois, com a pre‑
sença de José Luís Arnault, membro da CPN, nos seguintes cargos: 

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Acácio Várzea.
Vice ‑Presidente – Carlos Lourenço.
Secretários: Maria Eduarda Gonçalves; António Ribeiro de 
Abreu.

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Duarte Rogério Pacheco.
Vices: Rui Vieira Neto; Maria da Conceição Calhamar.
Tesoureiro – José Militão Nobre Pinteus.
Vogais: Emanuel Menezes Lima; Vítor Feliciano Pinteus; Lé‑
lio Raimundo Lourenço; Jaime Martins Marques; Victor Da‑
vid Ronca; José Luís Tavares Silva; Ana Margarida Henriques; 
Carlos Alberto Cruz.
Suplentes: Ana Paula Caroço Reis; José António Oliveira; Es‑
tela Mafalda Costa.

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Marina Albino.
Vogais: João Correia; Ana Martins; Rui Lourenço; Joaquim 
Mendes.
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Na primeira quinzena de Abril, na Assembleia Distrital em 
Torres esteve o Secretário ‑Geral da CPN, Rui Rio.

A CPD iniciou em Abril um “Ciclo de Conferências – Oeste 
tem Futuro”: em Arruda – “As Estradas do Oeste”, com Fal‑
cão e Cunha, Duarte Pacheco e Carlos Lourenço, moderador 
Mário Gonzaga; em Maio no Cadaval – “O Efeito da Droga 
na Sociedade”, moderado por Conceição Calhamar, com inter‑
venções de Dr. Alvarez; Miguel da Associação Le Patriarche, 
e Duarte Pacheco; Junho em Alenquer, “Ambiente de Desen‑
volvimento Local”, com Teresa Patrício Gouveia, Mira Ama‑
ral, Rui Neto, Rui Silveira, moderou Manuel João Guiomar; na 
Lourinhã, “Agricultura e Ambiente”, com António Esteves, 
António Augusto Mateus, Aristides Sécio, Jorge Soares, mo‑
derou Menezes Lima.

No dia 20 de Abril, um Domingo, reuniram ‑se as Comis‑
sões Politicas Distritais da AML de Lisboa e do Oeste, presi‑
didas respectivamente por Pacheco Pereira e Duarte Pacheco, 
o objectivo foi “desenvolver acções conjuntas, quer no âmbi‑
to da actuação politica, quer na preparação das próximas elei‑
ções autárquicas”165. 

A 2 de Junho um grupo de Deputados contacta a realidade 
do Oeste, presentes: Marques Mendes, Manuela Ferreira Leite, 



179

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Antunes da Silva, e Vieira de Castro, iniciaram a visita por Ar‑
ranhó, Carregado, Abrigada,  onde almoçaram,  Cadaval, Lou‑
rinhã e Torres Vedras. No final Jantar comemorativo de aniver‑
sário no Sobral, onde a principal intervenção foi de Marques 
Mendes na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar.

A 13 de Setembro Jorge Moreira da Silva, da JSD Nacional, 
participa num churrasco organizado pela JSD da Lourinhã, na 
Areia Branca.

A 17 de Setembro Adelaide Lisboa, e, Menezes Lima são 
apresentados como candidatos do PSD ao Município da Lou‑
rinhã, respectivamente à Câmara e Assembleia Municipal, na 
presença de Marcelo Rebelo de Sousa, e Carlos Horta e Costa.  

 A 30 de Setembro foi a vez da apresentação de Ferreira 
Nunes, em Torres Vedras, com a presença de Marcelo Rebelo 
de Sousa, Manuela Ferreira Leite, Teresa Patrício Gouveia, e 
José Luís Arnaut, todos da CPN.

A 8 de Outubro Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Horta 
e Costa voltam ao Oeste, ao Cadaval, para apresentar as can‑
didaturas ao respectivo Município, Raquel Ribeiro à Câmara e 
Carlos Loureiro à Assembleia.

Em 13 de Outubro deslocou ‑se a Torres Vedras Carlos 
Horta e Costa, Secretário ‑Geral do PSD, para reunir com a 
Distrital Oeste.   

Em 1 de Novembro apresentam ‑se todos os candidatos au‑
tárquicos do concelho da Lourinhã, na Atalaia, acto a que pre‑
sidiu António Capucho, Vice ‑Presidente da CPN.

E, a 15 do mesmo mês Pedro Roseta apresentou no Sobral 
de Monte Agraço os candidatos autárquicos àquele concelho, 
tendo então discursado também o candidato à Assembleia 
Municipal – Duarte Pacheco, e a candidata à Câmara, Maria 
Eduarda Gonçalves.

A 4 de Novembro realizou ‑se em Alenquer um Encontro 
de Autarcas, do Oeste. 
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A 1 de Dezembro foi o dia da apresentação dos candidatos 
ao concelho de Alenquer, no Fórum Romeira, com a presença 
do Secretário Geral – Carlos Horta e Costa, intervieram tam‑
bém o candidato à Assembleia Municipal – Manuel Guerra, e 
o candidato à Câmara – Manuel João Guiomar.

Carlos Lourenço, por Arruda dos Vinhos, e Ferreira Nunes 
por Torres Vedras já tinham sido apresentados como candida‑
tos às respectivas Câmaras.

A 14 de Dezembro há eleições autárquicas, Resultados elei‑
torais166:

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 5, 55,30%; PCP/PEV – 1, 18,44%; 
PSD – 1, 16,99%; Vereador do PSD – Manuel João Alves 
Espadinha Guiomar.
Assembleia Municipal: PS – 12, 53,02%; PCP/PEV – 4, 
19,88%; PSD – 4, 17,83%. Manuel Garcia Correia Guerra.
Freguesias: PS – 87, 53,74%; PCP/PEV – 27, 20,59%; PSD 
– 22, 17,85%; G. Cid. – 2, 2,73.

Arruda:
Câmara Municipal: PSD – 2, 40,07%; PS – 2, 37,83%; PCP/
PEV – 1, 17,12%. Presidente Vereadores do PSD – Carlos 
Manuel Lourenço; Lélio Raimundo Lourenço.
Assembleia Municipal: PSD – 6, 39,45%; PS – 6, 37,29%; 
PCP/PEV – 3, 17,77%. Luís Manuel Gonçalves Rodrigues.
Freguesias: PSD – 13, 40,958%; PS – 14, 37,34%; PCP/PEV 
– 7, 18,82%. Freguesias PSD – Arruda dos Vinhos, Arranhó.

Cadaval:
Câmara Municipal: PS – 4, 51,24%; PSD – 3, 37,51%. Vere‑
adores do PSD – Maria Raquel Ribeiro, substituída por Ana‑
bela Rosa Santos Gaspar Rodrigues; Horácio Manuel Pereira 
dos Santos e Maria Eugénia Correia de Sousa.
Assembleia Municipal: PS – 11, 48,22%; PSD – 9, 38,90%; 
PCP/PEV – 1, 4,60%. Cabeça de lista do PSD – Carlos Al‑
berto da Silva de Almeida Loureiro. 
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Freguesias: PS – 39, 43,93%; PSD – 34, 41,81%; PCP/PEV – 7, 
9,86%. Freguesias PSD – Figueiros; Cadaval; Vermelha; Vilar.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 5, 58,25%; PSD – 2, 28,58%. Vere‑
adores do PSD – Maria Adelaide Gonçalves Carvalho Pires 
Lisboa; António Augusto dos Nascimento Mateus.
Assembleia Municipal: PS – 13, 55,28%; PSD – 7, 30,06%: 
CDS – 1, 8,00%. Emanuel Menezes Lima.
Freguesias: PS – 57, 55,89; PSD – 31, 30,20; CDS – 3, 7,12; 
PCP/PEV – 1, 2,13%; Grupo Cid. – 5, 1,46. Freguesia PSD 
– Moita dos Ferreiros.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 4, 68,16%; PS  ‑ 1, 18,59. Ca‑
beça de lista do PSD  ‑ Maria Eduarda Gonçalves.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 10, 60,50%; PS – 3, 19,04; 
PSD – 2, 12,83%. Cabeça de lista do PSD  ‑ Duarte Rogério 
Pacheco.
Freguesias: PCP/PEV – 19, 58,98%; PS – 6, 22,29%; PSD 
– 2, 11,78%. 

Torres:
Câmara Municipal: PS – 5, 47,58%; PSD – 3, 32,84%; PCP/
PEV – 1, 11,79%. Vereadores PSD –António Maria Silva Fer‑
reira Nunes; João António Pistacchini Calhau; José Francisco 
Damas Antunes.
Assembleia Municipal: PS – 13, 45,99%; PSD – 9, 32,68%; 
PCP/PEV – 4, 13,39%; CDS – 1, 3,76%. José Afonso Car‑
neiro Santos
Freguesias: PS – 93, 46,75%; PSD – 61, 32,25%; PCP/PEV – 22, 
14,23%;. Freguesias PSD – Campelos, Monte Redondo, Runa.

Total de 211 Mandatos, assim obtidos nos seis Con‑
celhos:

Câmaras – 11.
Assembleias Municipais – 37.
Freguesias – 163.
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1998

A 2 de Fevereiro a Distrital dá uma conferência de Impren‑
sa, onde mostra a sua“satisfação pelo recuo do Governo So‑
cialista face à questão das portagens do oeste, aceitando a sus‑
pensão das portagens enquanto é construída uma verdadeira 
alternativa (…) o mérito desta vitória é sobretudo da Comis‑
são Anti ‑Portagens”.

Realizou ‑se, no auditório municipal de Torres Vedras, a 12 
de Março, um debate sobre “a situação do sector educativo na 
área Oeste”, moderado por Joaquim Farto, Coordenador da 
Área Educativa do Oeste; Anabela Várzea e Artur Costa, pre‑
sidentes de Conselhos Directivos de escolas; Carlos Chagas, 
do SINDEP, e Membro do Conselho Nacional da Educação; e 
Carlos Coelho, Vice ‑Presidente do Grupo Parlamentar do PSD 
e Membro da Comissão Parlamentar de Educação.  

A 4 de Abril Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Oeste, vi‑
sitou empresas, reuniu com militantes e autarcas, na Arruda 
dos Vinhos, em Jantar no “Cantinho da Arruda”. 
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Jantar no Cantinho da Arruda

De 17 a 19 de Abril realiza ‑se o XX Congresso Nacional, 
em Tavira, é aprovada a Moção de Marcelo para poder nego‑
ciar uma aliança com o CDS167.

A este Congresso, do Oeste foram os seguintes delegados: 
Alenquer – Manuel João Guiomar; Vítor Ronca; Arruda – Ju‑
das Gonçalves; Cadaval – Joaquim Ferreira Mendes; Lourinhã 
– Menezes Lima; Sobral – Bernardino Cardoso (parece que 
não foi); Torres – José Teixeira de Figueiredo, Jaime Marques, 
José Eiras Dias; TSD – Rui Santos Silva; JSD – Carlos Cruz; 
Autarca – Lélio Lourenço; Membro do CN – Rui Neto; De‑
putado – Duarte Pacheco.

Menezes Lima foi eleito para o Conselho de Jurisdição Na‑
cional, Carlos Manuel Cruz Lourenço para o CN168.

Novo encontro de Autarcas no auditório da Biblioteca Mu‑
nicipal de Alenquer, em 31 de Maio, e neste mês houve também 
um jantar, na Sapataria, no Ferrador, com António Capucho, 
Secretário ‑Geral do Partido.

A 2 de Junho, no auditório municipal de Sobral de Mon‑
te Agraço, um debate, aberto ao público, para se falar sobre o 
Euro, com Manuela Ferreira Leite.

Entre 15 e 16 de Junho decorrem, pela primeira vez no Oes‑
te, as Jornadas Parlamentares do PSD, o programa contempla 
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sessão de trabalho que ocorreu no Centro de Apoio ao Empre‑
sário, em Torres Vedras, e um jantar de encerramento presidido 
por Marcelo Rebelo de Sousa, no restaurante “O Braga”. Os 
deputados foram divididos em grupos, uns foram à Adega de 
Dois Portos e ao Grupo Valouro, onde almoçaram; outros por 
várias entidades do Cadaval, e Grazicarnes, onde almoçaram. 

Jantar de encerramento das jornadas.

Estiveram os 88 Deputados do Partido, no encerramento 
Marcelo afirmou que estas Jornadas no oeste “tiveram o mérito 
de orientar para esta zona as luzes da ribalta”, e no seu discur‑
so refere: “a Área oeste é vista – e mal – como uma zona de 
passagem entre Lisboa e o resto do país. Como se não existis‑
se por si. Como se nela não vivessem milhares e milhares de 
portugueses. Como se servisse só para permitir a implantação 
das auto ‑estradas e das estradas que ligam outros a outros”169. 

O primeiro referendo sobre o “Aborto” realizou ‑se em 28 
de Junho, o PSD, no Oeste realizou várias sessões sob o tema, 
“Não ao Aborto”.

Em 3 Julho os TSD, entre os quais o Presidente Nacional, 
Arménio Santos, visitaram empresas no Oeste, Duarte Pache‑
co acompanhou as vistas.
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Em 10 de Julho, no Auditório Municipal de Sobral de Mon‑
te Agraço, realiza ‑se uma Assembleia Distrital, para análise da 
situação politica, com a presença de José Miguel Júdice, da Co‑
missão Politica Nacional.

A 27 de Setembro realiza ‑se no recinto de festas da Miseri‑
córdia, freguesia de Moita dos Ferreiros, um Almoço/Conví‑
vio com Marcelo Rebelo de Sousa, e o tema central foi a Re‑
gionalização, com o Referendo a realizar ‑se a 8 de Novembro, 
seguiram ‑se várias outras acções de campanha, contra a pro‑
posta de regionalização apresentada, nos seguintes locais:  

Lourinhã, no auditório dos Bombeiros, em 9 de Outubro, 
com Manuela Ferreira Leite, Vice ‑Presidente do PSD, Alexan‑
dre Relvas, vogal da CPN, e Duarte Pacheco.

Torres, 28 de Outubro, jantar no Páteo do Faustino, com 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Cadaval, 31 de Outubro, na sede da Junta de Freguesia de 
Vilar, com Manuela Ferreira Leite; dia 6 de Novembro, na sede 
da Junta de Freguesia da Vila, com Passos Coelho, Gonçalo 
Capitão, e, Duarte Pacheco.

Sobral, no auditório Municipal, dia 3 de Novembro, com 
Ferreira do Amaral.

Arruda, na sede do Rancho Folclórico, dia 5 de Novembro, 
com Durão Barroso.

A 9 de Outubro a Assembleia Distrital foi no auditório 
dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos, para aná‑
lise da situação politica e para preparar a campanha relativa ao 
Referendo sobre a Regionalização, contou com a presença da 
Vice ‑Presidente do Partido, Manuela Ferreira Leite, e de José 
Relvas, da CPN. 

Esta distrital Oeste fez campanha pelo não, em nota de im‑
prensa uma das razões apontadas é: 
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“Provoca um desmembramento da Associação de Municípios do 
Oeste, a qual é uma experiência, envolvendo concelhos com seme‑
lhanças, e que têm bons projectos – ex. recolha de resíduos sólidos. 
Com esta Regionalização parte dos Concelhos vão para a Área Me‑
tropolitana e outros para a Região da Estremadura e Ribatejo, o que 
é extremamente negativo para o Oeste”

1999

A 8 de Janeiro, a Assembleia Distrital foi no auditório mu‑
nicipal de Torres Vedras, e esteve presente António Capucho, 
Secretário ‑ Geral do partido, para uma análise da situação po‑
litica.

E neste mês já os militantes se movimentam na elabora‑
ção de candidaturas à Distrital do partido, Duarte Pacheco dá 
uma conferência de Imprensa, anunciando a sua recandidatu‑
ra, apresentando trabalho realizado no mandato que termina 
e faz propostas para o próximo170. 

Menos de um mês depois há nova visita do Secretário ‑Geral, 
a 1 de Fevereiro, mas agora outro, na sequência da demissão 
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do anterior, Torres Pereira é o novo titular, veio ao Oeste para 
saber “o que disseram os portugueses que vivem na zona Oes‑
te e vimos dizer às estruturas do partido aquilo que está con‑
tido nas bases programáticas da Alternativa Democrática para 
que debaixo para cima, e não o contrário, com base naquilo 
que sentem os portugueses e não com base numa perspectiva 
tecnocrática como a apresentada por este Governo (PS), nós 
possamos construir solidamente uma verdadeira alternativa”171  

Em 16 de Janeiro realiza ‑se no Centro de Apoio ao Em‑
presário, em Torres Vedras a jornada “Ao Encontro dos Por‑
tugueses”, com a participação de militantes e outras pesso‑
as não militantes do Partido, debatendo diversos assuntos de 
relevância importante para o Oeste. O encerramento contou 
com a presença de Teresa Patrício Gouveia, membro da CPN.  

De 19 a 20 de Fevereiro, realiza ‑se o XXI Congresso Na‑
cional, que aprova as bases programáticas do acordo com o 
CDS, em Moção de Marcelo Rebelo de Sousa, e apresenta a 
lista ao parlamento Europeu, com Leonor Beleza, Marques 
Mendes e Paulo Portas172.

Em 21 de Fevereiro, realizaram ‑se eleições para os órgãos 
Distritais, com duas listas:

Listas A B

Mesa da Assembleia

Presidente  ‑ Acácio Garcia Várzea José Damas Antunes

Vice ‑ Maria Graça Galha Carlos Lourenço

Secretários: Mário Baptista Miguel Eduarda Gonçalves

 António Ribeiro Abreu Fernanda Monteiro

Comissão Politica

Presidente  ‑ António Martins Moreira Duarte Rogério Pacheco

Vice ‑ Eurico Alves Borlido Rui Vieira Neto
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Listas A B

Vice ‑ Manuel Luís Costa Conceição Calhamar

Tesoureiro Francisco Santos Duarte José Militão Pinteus

Vogais: Anabela Gomes Várzea Carlos Cruz

 António José Ribeiro Vítor Feliciano Pinteus

 António Paulo Bento José Luís Silva

 Patrícia Catarina Matos Lélio Raimundo Lourenço

 Luís Carlos Lopes Vítor Rodrigues Ronca

 Luís Fonseca Jesus Hernâni Luís Santos

 Pedro Dias Ferreira Pedro Afonso Monteiro

 Vítor Hugo Trigo Ana Margarida Henriques

Conselho de  Jurisdição  

Efectivos: António Martins Bento Marina Oliveira Albino

 Francisco Manuel Alves João Ribeiro Correia

 José Agostinho Ramos Manuel Correia Guerra

 Rosa Matos Alves Adélia Cândido Borges

 António Gonçalves Amaro Maria do Rosário Guiomar

Suplentes apresentados: 
Mesa: Lista “B” – Rui Silva.
Comissão Politica: Lista “A”  ‑ João Fonseca Pires; Nuno 

Garcia Várzea; Bruno Lourenço Ribeiro. Lista “B”  ‑ Ana Paula 
Reis; Carlos Dionísio Santos; Levi Baptista Maria.

Conselho de Jurisdição: Lista “A”  ‑ Ramiro Rosado Caeiro; 
Célia Ramos Pena; Armanda Estela Antunes. Lista “B”  ‑ Vitor 
Gomes Rodrigues; Maria José Mendes.

Venceram os candidatos da lista “B”, para todos os órgãos, 
com mais votos para a Comissão Politica 329/225; menos 
para o Conselho de Jurisdição 298/256; para a Mesa venceu 
com 305/250.

(cont.)
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O método de Hont só se aplicou no Conselho de Jurisdi‑
ção, que ficou com a seguinte composição: 

Presidente – Marina Albino
Efectivos: António Martins Bento; João Ribeiro Correia; 

Francisco Manuel C. Alves; Manuel Correia Guerra.
A tomada de posse destes órgãos foi na sede Distrital, no 

dia 24 de Fevereiro, na presença Marques Mendes. Líder do 
Grupo Parlamentar, e de Torres Pereira, Secretário Geral do 
Partido. Duarte Pacheco diz, numa alusão à disputa interna, 
que “é necessário enterrar machados e pugnar pela unidade 
do partido. Os adversários estão lá fora e nunca cá dentro”173

Houve clara intenção da candidatura vencida impugnar as 
eleições, segundo a acta do acto eleitoral, foi entregue no dia 
26 de Fevereiro esse pedido. Mas o CJN não deu razão à im‑
pugnação.

Em 26 de Fevereiro proposta de Projecto de Lei, apresen‑
tada por Duarte Pacheco na Assembleia da República, para 
a elevação a Vila de Moita dos Ferreiros, aprovado em 13 de 
Maio. Lei nº 87/99, de 30 de Junho.

Na sequência da demissão do Presidente do Partido, realiza‑
‑se o  XXII Congresso Nacional, que foi entre 1 e 2 de Maio, 
em Coimbra, Durão Barroso é eleito Presidente da CPN, e 
apresenta Pacheco Pereira como cabeça de lista às Europeias174. 
Carlos Lourenço é eleito para o CN175.
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Há eleições para o Parlamento Europeu, a 13 de Junho, o 
Cabeça de lista do PSD, Pacheco Pereira, fez campanha no Oes‑
te. Maria da Conceição Calhamar é a representante do Oeste 
na lista de candidatos. 

Na Assembleia Distrital de 23 de Julho, muito conturbada, 
como são todas onde se discutem candidaturas a deputados, 
como foi esta, que terminou às 2.30 horas, por falta de quó‑
rum, e sem condições de continuar.

A 28 de Julho o Secretário ‑Geral do PSD, Torres Pereira, 
visitou o Oeste, e à noite houve reunião em Torres Vedras.

Duarte Pacheco é principal candidato do PSD, na lista de 
Lisboa, em 17º lugar, Hélder Renato, é o 31º, para as eleições 
legislativas de 10 de Outubro de 1999. Duarte não é eleito.

Foi distribuído um panfleto com o compromisso do PSD 
Oeste para com os eleitores, cuja capa é a da imagem.

O resumo da actividade Parlamentar, relacionada com o 
Oeste, do Deputado Duarte Pacheco, na VIIIª Legislatura, 
que entrou em substituição de Álvaro Barreto, de 19/4 a 1/6 
de 2001, substitui David Justino de 1/7 a 16/9 de 2001,  subs‑
titui Henrique Freitas,  a 11/1/2002 , pode ser consultada no 
anexo 18. 
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O líder, e candidato a 1º Ministro, Durão Barroso, esteve 
em Torres Vedras a 20 de Setembro. 

2000

Em 9 de Janeiro há um empate nas eleições para a conce‑
lhia da Lourinhã, entre os candidatos, havendo necessidade de 
repetir as eleições só para a Comissão Politica, uma vez que a 
Mesa da Assembleia obteve resultado diferente. 

A 27 de Janeiro Marques Mendes esteve a apresentar as sua 
ideias para o PSD, a 1 de Fevereiro foi a vez de Pedro Santana 
Lopes, e a 7 foi Durão Barroso, todos na sede distrital, e na 
qualidade de candidatos à liderança o Partido.

A Assembleia Distrital de 9 de Fevereiro aprovou por una‑
nimidade uma Moção ao Congresso intitulada “Uma questão 
de responsabilidade”, abordava a questão das vacas loucas, o 
primeiro subscritor foi Hélder Renato. 

O XXIII Congresso Nacional é de 25 a 27 de Fevereiro, 
em Viseu.

Delegados ao Congresso: Duarte Pacheco; Duarte Nuno; 
Conceição;  Hélder Renato Rodrigues; Carlos Cruz; Rui Neto; 
Vítor Ronca; José Militão Pinteus; Vítor Pinteus;  Luís Rodrigues; 
Lélio Lourenço;  Carlos Lourenço; Paulo Bento; Manuel João 
Guiomar; Ricardo Machado; Márcio Lopes; Luís Carlos Lopes. 

Em 7 de Junho em organização conjunta de todas as estru‑
turas do PSD no Oeste, realizou ‑se no auditório municipal de 
Torres Vedras, uma sessão evocativa dos 26 anos do Partido, 
com a participação de: Manuel Guerra; Luís Rodrigues; Carlos 
Lourenço; Rui Cipriano; Bernardino Cardoso; António Bento. 
Presidiu Carlos Encarnação, Vice ‑Presidente do Grupo Parla‑
mentar e Presidente do CJN. 
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Em 10 de Novembro António Capucho, líder Parlamentar 
reuniu com os militantes, na sede distrital, a falar sobre o or‑
çamento de estado.

A 14 de Novembro as duas distritais, a Distrital da Área 
Metropolitana e da Área Oeste do Distrito de Lisboa, presidi‑
das respectivamente por Manuela Ferreira leite e Duarte Pa‑
checo, reuniram em Torres Vedras, em nota de imprensa, ma‑
nifestaram:

1. A sua intenção de reforçar uma colaboração que poten‑
cie a actividade do PSD no Distrito de Lisboa;

2. O seu apoio activo à candidatura do Engº. Ferreira do 
Amaral à Presidência da República, face às suas quali‑
dades pessoais, ao seu projecto para o país e à necessi‑
dade de contrariar a hegemonia Socialista em Portugal.

A 15 de Dezembro realizou ‑se no CAERO uma Conferên‑
cia de imprensa para apresentação do Mandatário Distrital e 
da Comissão de Honra, da candidatura de Ferreira do Amaral.

A 21 de Dezembro o candidato Presidencial apoiado pelo PSD, Joaquim 
Ferreira do Amaral, veio a Torres Vedras inaugurar a sede Distrital de 

campanha, situada na Rua José de Bastos.
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De 8 a 12 de Dezembro um grupo de militantes visita o Par‑
lamento Europeu, em Estrasburgo, com estadia em Zurique.

2001

A 2 de Março realizou ‑se em Torres Vedras, um jantar/de‑
bate com Marcelo Rebelo de Sousa.

Órgãos Distritais, eleitos em 23 de Março, com uma única 
lista concorrente, tomaram posse a 20 de Abril, na presença 
do Presidente do Partido, Durão Barroso, e de José Luís Ar‑
naut, Secretário ‑Geral:   

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Rui Vieira Neto.
Vice ‑ Presidente  ‑ Lélio Raimundo Lourenço.
Secretário – João Flores da Cunha.
Suplente – Suzana Isabel Miranda.

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Duarte Rogério Pacheco.
Vices: Carlos Manuel Lourenço; Carlos Alberto Cruz.
Tesoureiro – José Militão Pinteus
Secretária – Ana Margarida Henriques.
Vogais: João Manuel Delgado; Victor Feliciano Pinteus; José 
Damas Antunes; Victor Ronca; Alfredo Manuel Santos; Pe‑
dro Monteiro; Hernâni Santos.
Suplentes: Rui Manuel Rosa; Joaquim Rocha Lopes; Anabela 
Gaspar Rodrigues.

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Luís Manuel Rodrigues.
Vogais: Manuel Correia Guerra; João Francisco Correia; Pau‑
lo Alves Baptista; Maria Eugenia de Sousa.
Suplentes: Joaquim Amílcar Cruz; António Júlio Ventura; Es‑
ter Maria Marcos. 
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Em 29 de Junho o Presidente do Partido, Durão Barroso, este‑
ve presente na apresentação dos candidatos autárquicos, de Arru‑
da dos Vinhos, e em Torres a 4 de Julho, voltando para o mesmo 
fim em Dezembro, a 7 no Cadaval, e a 4 em Torres Vedras, tendo 
primeiro depositado uma coroa de flores na Praça Sá Carneiro. 

A 16 de Dezembro há eleições autárquicas, as últimas rea‑
lizadas em Dezembro, cujos resultados foram176:

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 4, 49,49%; PSD – 2, 24,91%; PCP/
PEV – 1, 19,07%; Vereadores do PSD – Luís Fernando C. 
Nandim de Carvalho; Vasco Francisco Aguiar Miguel.
Assembleia Municipal: PS – 11, 47,74%; PSD – 6, 24,96%.
PCP/PEV – 4, 20,28%; Cabeça de lista do PSD  ‑ Manuel 
Garcia Correia Guerra.
Freguesias: PS – 82, 50,35%; PSD – 33, 24,00%; PCP/PEV 
– 25, 21,37%. 

Arruda:
Câmara Municipal: PSD – 3, 49,44%; PS – 2, 35,51%. Presi‑
dente Vereadores do PSD – Carlos Manuel Lourenço; Lélio 
Raimundo Lourenço; Maria Gertrudes Gonçalves da Cunha.
Assembleia Municipal: PSD – 8, 47,50%; PS – 5, 35,29%; 
PCP/PEV – 2, 14,08%.  Cabeça de lista do PSD – Luís Ma‑
nuel G. Rodrigues. 
Freguesias: PSD – 15, 46,95%; PS – 13, 33,42%; PCP/PEV 
– 6, 16,99%. Freguesias PSD – Arruda dos Vinhos, Arra‑
nhó, Cardosas.

Cadaval:
Câmara Municipal: PSD  ‑ 4, 45,53%; PS – 3, 44,14%. Presi‑
dente e Vereadores do PSD – Aristides Lourenço Sécio; Maria 
Eugénia Rodrigues Correia de Sousa; José Bernardo Nunes; 
João Manuel Franca do Carmo.
Assembleia Municipal: PSD – 10, 41,71%; PS – 9, 41,50%; 
PCP/PEV – 2, 9,30%. Cabeça de lista do PSD – Carlos Al‑
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berto da S. Loureiro. Presidente da Assembleia  ‑ Pedro A. R. 
Estácio Marques
Freguesias: PSD – 36, 42,05%; PS – 38, 40,05%; PCP/PEV – 6, 
11,53%. Freguesias PSD – Figueiros; Cadaval; Peral; Vermelha.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 4, 51,45%; PSD – 3, 38,77%. Vere‑
adores do PSD – João Manuel da Costa Delgado; António 
Félix de Figueiredo Frade; Raúl Jorge Morais Leitão.
Assembleia Municipal: PS – 12, 49,33%; PSD – 9, 39,86%. 
Cabeça de lista do PSD – Nuno Manuel da Silva Gonçalves.
Freguesias: PS – 59, 51,94; PSD – 39, 38,94%; PCP/PEV – 
1, 3,02%. Freguesias ganhas pelo PSD – Moita dos Ferrei‑
ros, e Ribamar.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 4, 57,1%7; PS  ‑ 1, 24,01%, 
PSD/CDS – 13,42%. Cabeça de lista do PSD/CDS – Rui 
Carvalho.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 9, 54,81%; PS – 4, 
24,62%; PSD/CDS – 2, 15,83%. Cabeça de lista do PSD – 
Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco. 
Freguesias: PCP/PEV – 15, 51,91%; PS – 9, 27,46%; PSD/
CDS – 4, 15,05%. 

Torres:
Câmara Municipal: PS – 4, 41,69%; PSD – 4, 41,47%; PCP/
PEV – 1, 10,21%. Vereadores PSD –João António Pistacchini 
Calhau; Luís Carlos de Sousa Lopes; Rita João de Maya Go‑
mes Sammer; Rosa Maria Mendes Matos Alves.
Assembleia Municipal: PS – 12, 40,90%; PSD – 11, 40,37%; 
PCP/PEV – 3, 11,47%; CDS – 1, 3,61%. Cabeça de lista do 
PSD – José Afonso das Neves Carneiro Santos.
Freguesias: PS – 86, 42,83%; PSD – 75, 38,85%; PCP/PEV 
– 22, 12,18%; CDS – 1, 2,73. Freguesias PSD – Campelos, 
Monte Redondo, Ponte do Rol, Runa, S. Pedro e Santiago, S. 
Pedro da Cadeira.
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Total de 264 Mandatos, assim obtidos nos seis Concelhos:
Câmaras – 16.
Assembleias Municipais – 46.
Freguesias – 202.

Nas autárquicas deste ano, na Área Oeste, o PSD teve o me‑
lhor resultado de sempre, mantendo a Câmara de Arruda dos 
Vinhos, com maioria absoluta; reconquistando a do Cadaval 
com maioria absoluta; em Torres Vedras esteve muito perto da 
vitória, ficando a 71 votos, sendo o melhor resultado de sempre; 
na Lourinhã subiu de dois para três vereadores; em Alenquer 
conquistou um vereador ao PS; no Sobral de Monte Agraço 
aumentou a votação, mas continuou sem nenhum vereador.  

2002

Em 22 de Janeiro foram votados, na Distrital os nomes a 
indicar como candidatos a deputados à Assembleia da Repú‑
blica, a votação foi para cada um dos quatro lugares, foram 
indicados, por ordem: Duarte Pacheco; Vitor Pinteus; Hélder 
Renato; Nandim de Carvalho; Luís Rodrigues.

Os Candidatos do Oeste
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A 4 de Fevereiro a Distrital indica para Director de Campa‑
nha Distrital Carlos Cruz, e para Mandatário  Financeiro Dis‑
trital Pistachini Calhau, como Director de Campanha da JSD 
Marco Claudino.

A 26 de Fevereiro apresentaram ‑se na sede distrital os can‑
didatos do PSD, que representam o Oeste, são eles: Duarte 
Pacheco (14º); Pistachini Calhau (27º); Vitor Pinteus (36º) e 
Hélder Renato Rodrigues (46º), que apresentaram um compro‑
misso com os eleitores.
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No Sábado dia 2 de Março, Durão Barroso esteve em Torres 
Vedras, de manhã visitando o comércio e o mercado municipal, 
seguindo para Cadaval, onde reuniu com agricultores, e com 
a Direcção da CAP, no auditório municipal, e participou num 
almoço convívio, em frente à Adega Cooperativa do Cadaval. 
Prometeu que caso fosse eleito revogaria a Lei que estabelece 
a taxa máxima de alcoolémia em 0,2 gramas por litro de san‑
gue, foi uma vitória do PSD que se concretizou. 

Durão Barroso em Torres Vedras, Foto de Jornal Frente Oeste 

A 14 de Março, três dias antes das eleições, Manuela Fer‑
reira Leite esteve no Carregado, e na Biblioteca Municipal de 
Alenquer.

Duarte Pacheco volta a ser eleito para 1º Secretário da Mesa 
da Assembleia da República, que tem como Presidente Mota 
Amaral. A actividade Parlamentar mais relacionada como o 
Oeste, pode ser consultada no anexo 19. 

Na Assembleia Distrital de 19 de Abril discute ‑se a impor‑
tância do Governador Civil de Lisboa voltar a ser do Oeste, e, 
um dos nomes sugeridos por Torres é o de António Moreira, 
mas Duarte Pacheco elencou outros possíveis nomes. Não se 
tendo conseguido obter esse objectivo de voltar a ser alguém 
do Oeste. 
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Em 14 de Junho, realiza ‑se uma Assembleia Distrital, na 
sede do Rancho de Arruda dos Vinhos, com a presença de 
Dias Loureiro, Presidente da Mesa do Congresso.

Também em Junho o Secretário de Estado da Administração 
Local, Miguel Relvas, e a Governadora Civil de Lisboa, Teresa 
Caeiro, visitaram a APECI, o Atlético Barroense, a Associação 
do Varatojo e os Paulenses177. 

De 12 a 14 de Julho realiza ‑se o XXIV Congresso Nacio‑
nal, em Lisboa, no Coliseu dos Recreios. Carlos Lourenço foi 
eleito Conselheiro Nacional178.

No 1º de Outubro deste ano realizou ‑se a primeira acção 
do “Oeste tem Futuro”, organização conjunta das estruturas 
partidárias do PSD, JSD e TSD, no Páteo do Faustino, com 
o Ministro Adjunto do Primeiro Ministro, José Luis Arnaut.

Em 20 de Julho João António Pistacchini Calhau entrou 
para a Assembleia da República, em substituição de Gonçalo 
Reis179, cessando funções em 8 de Janeiro de 2003.

A 6 de Novembro reunião na sede Nacional, com o Secre‑
tário Geral, José Luís Arnaut, com deputados, Presidentes de 
Distrital e de Secções, Presidentes de Câmara e primeiro vere‑
ador onde estamos em oposição.   

Em 9 de Novembro integrado no Ciclo “O Oeste tem Fu‑
turo”, realizou ‑se um debate no Cadaval, sob o tema “Pensar 
o Oeste, Rumo ao Futuro”, com Carlos Lourenço, presiden‑
te da Associação de Municípios do Oeste;  Director Geral do 
Ordenamento do Território, Biencard Cruz, moderado por 
Teresa Caeiro, Governadora Civil de Lisboa, e encerrado por 
Isaltino de Morais, Ministro das Cidades, do Ordenamento do 
Território e do Ambiente.

Seguiu ‑se outro “Obras Públicas e Ambiente”, no Sobral 
de Monte Agraço, falaram os responsáveis do Partido, a nível 
Distrital e local, e como oradores: O Secretário de Estado das 
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Obra Públicas, Vieira de Castro; Pistachini Calhau, Deputado 
da Assembleia da República; José Carlos Morais, da associa‑
ção ambientalista ALAMBI; e Luis Rodrigues, Presidente da 
Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos.  

2003

David Justino em Torres Vedras, foto de Jornal “Badaladas” de 
24/1/2013 

Continuaram os colóquios do Ciclo “O Oeste tem Futuro”, 
no dia 18 de Janeiro, em Torres Vedras, sob o tema “Educa‑
ção”, como oradores as  Vereadoras Eugenia Correia e Rita 
Sammer, e moderador Ricardo Machado; encerrou o Ministro 
da Educação, David Justino.

Sob o tema “Desenvolvimento Económico”, a 8 de Feve‑
reiro, na Lourinhã, foram oradores: Nelson Nóbrega, empre‑
sário; Alfredo Carvalho, professor; moderou Telmo Faria, pela 
ADRO, e encerrou o Ministro da Economia Carlos Tavares.

Seguiu ‑se Arruda dos Vinhos, em 12 de Abril, sob o tema 
“Acção Social”, oradores: Manuel Guerra, pela Misericórdia de 
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Alenquer; João Manuel Delgado, pela ADAPECIL; moderou 
Gertrudes Cunha, Vereadora do concelho anfitrião, encerrou 
Margarida Aguiar, Secretária de Estado da Segurança Social.

Sob o tema “Agricultura”, realizou ‑se em Alenquer, no dia 9 
de Maio, e foram oradores: João Machado, Presidente da CAP; 
Luis Elias Carvalho, Enólogo; moderou Vasco Miguel, e encer‑
rou Sevinate Pinto, Ministro da Agricultura, que abordou um 
dos assuntos do presente os nitrofuranos no sector das aves, 
informando que o sector já “está limpo”.

E pelo meio ainda houve outras iniciativas: 
 22/2 – no Restaurante Vila Manjar, Sobral de Monte 

Agraço, esteve Teresa Caeiro, Governadora Civil de Lisboa.
 15/3 – no auditório municipal de Torres Vedras, es‑

tiveram: Duarte Pacheco; Teresa Caeiro; e Figueiredo Lopes, 
Ministro da Administração Interna, para o balanço do primeiro 
ano de governação PSD/CDS, onde o Ministro afirmou que 
a continuidade da PSP em Torres estava garantida.

Foto do Jornal “Frente Oeste” de 20/3/2003.
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Em 16 de Junho tomaram posse, na presença do Secretário 
Geral do PSD, José Luís Arnaut,  os novos órgãos Distritais, 
eleitos a 5 de Junho:

Duarte Pacheco intervindo na tomada de posse

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Duarte Pacheco.
Vice ‑Presidente – Emanuel Menezes Lima.
Secretários: Ana Margarida Henriques; Victor Ronca.
Suplentes: Sandra Prazeres; Eduarda Gonçalves

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Lélio Lourenço.



204

José Damas antunes

Vices: Aristides Sécio; José Bento.
Tesoureiro – Hélder Renato Rodrigues.
Vogais: Pedro Moreira; Hernâni Santos; José Damas Antu‑
nes; Márcio Lopes; Luís Carlos Lopes; Victor Pinteus; Eurico 
Borlido; Judas Gonçalves
Suplentes: Sérgio Jacinto; Ricardo Machado; Carlos Segadães 
Marques; Pedro Monteiro

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Carlos Cruz.
Vogais: Maria Eugenia de Sousa; Luís Sarreira; Victor Fernan‑
des; Carlos Miguel Henriques
Suplentes: Mário Miguel; Tânia Mourato

Uma Delegação do Grupo Parlamentar, e o Ministro da 
Saúde, Luís Filipe Pereira, visitaram o Hospital de Torres Ve‑
dras, no fim o Deputado Guilherme Silva, líder Parlamentar, 
falou para a comunicação social, dizendo que esta visita se in‑
sere num programa de deslocações que o Grupo

vai realizar pelo País, para se aproximar à sociedade, e hoje 
foi escolhido tema da saúde. Vão ser executadas obras na ur‑
gência do Hospital180. 

Visita do Ministro da Saúde, foto do jornal “Badaladas” de 23/5/2003
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A 19 de Setembro os Deputados Duarte Pacheco e Rodri‑
go Pereira, acompanhados do presidente da Câmara Munici‑
pal do Cadaval, Aristides Sécio, e outras entidades visitaram a 
Serra de Montejunto, para observar os prejuízos do fogo que 
lavrou durante cinco dias, esperando ‑se que o Governo elabo‑
re um Plano de Ordenamento da Serra181.

Em 20 de Setembro os ASD informam que aceitaram como 
representante da Área Oeste o militante Victor Manuel Pinto 
Carpinteiro Lourenço, membro da Assembleia Municipal de 
Arruda dos Vinhos.

A 31 de Outubro Miguel Relvas, Secretário de Estado da 
Administração Local deslocou ‑se a Arruda dos Vinhos, para 
assinar Protocolos de colaboração financeira, com a Misericór‑
dia da Arruda; Associação de Pragança, Lourinhã; Igreja de S. 
Salvador do Mundo, Sobral; Associação do Varatojo, Torres; 
Associação da Ereira, Torres; Escola de Chão de Sapo, Cadaval; 
Associação da Palhoça, Cadaval. Num montante de obras total 
de 300 mil euros, com o Estado a comparticipar em 70%182. 

2004

Assembleia Distrital, na Lourinhã, a 23 de Janeiro, com 
Jorge Moreira da Silva, Secretário de Estado da Ciência e do 
Ensino Superior. 

Comemoraram ‑se os dois anos de governação, na sala do 
Convento da Graça, em Torres Vedras, a 13 de Março, com a 
presença do Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, uma acção 
conjunta com o CDS.

A 29 de Março na presença do Ministro das Cidades, Orde‑
namento do Território e Ambiente,  Amílcar Theias, nas Cal‑
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das da Rainha, nasce a Comunidade Urbana do Oeste, com 11 
municípios, Nazaré não aderiu inicialmente, que deu origem 
à actual Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde estão os 
seis concelhos desta Área geográfica do PSD Oeste.

A 5 de Maio Miguel Relvas visita Varatojo e Lourinhã.
O PSD Oeste comemorou o XXX aniversário do Partido, 

homenageando os militantes com 30 anos de militância, a 6 de 
Maio, num jantar no Barriguinhas, em Ponte do Rol, com a pre‑
sença de Mota Amaral, Presidente da Assembleia da República.

Entre 21 e 23 de Maio realiza ‑se o XXV Congresso Nacio‑
nal, em Oliveira de Azeméis183.

Foram delegados do Oeste: Alenquer –Ana Margarida 
Henriques, e Helena Rosa; Arruda – Luís Rodrigues, e Lélio 
Lourenço; Cadaval – Hélder Renato, e Victor Pinteus; Louri‑
nhã – Raul Leitão, e Pedro Barreto; Sobral – Duarte Pacheco, 
e Márcio Lopes; Torres – Paulo Bento, Luís Carlos Lopes, e 
Sérgio Jacinto; JSD – Ricardo Machado; ASD – Carlos Lou‑
renço; TSD – Porfírio Gil. 

 A 27 de Maio na sede distrital, conferência de imprensa 
com 3 candidatos ao Parlamento Europeu, pela “Coligação 
Força Portugal”, Pedro Duarte; Pedro Mota Soares, José Bento. 

Carlos Coelho e Teresa Caeiro estão num jantar em Moita 
dos Ferreiros, em 4 de Junho, num jantar de apoio à “Coliga‑
ção Força Portugal”.

Há eleições para o Parlamento Europeu, em 13 de Junho, 
encabeça a lista da coligação PSD/CDS, João de Deus Pinheiro, 
José Bento vai na lista de candidatos, em 28º lugar. Realizou‑
‑se um Comício no Sobral, com a presença de Deus Pinheiro.

Mota Soares esteve em Campanha em Torres Vedras.
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João de Deus Pinheiro no Sobral de Monte Agraço.
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A 30 de Setembro o Secretário de Estado da Administra‑
ção Local, José Cesário, presidiu na Associação de Varatojo, 
Torres Vedras, a uma cerimónia de assinatura de protocolos 
de modernização administrativa com um grupo de freguesias 
dos Distritos de Lisboa e Leiria, o Secretário de Estado justi‑
ficou a escolha do local “foi no sentido de estar mais próximo 
das pessoas”184.

Em 8 de Outubro visita o Oeste o Secretário de Estado Ad‑
junto do Ministro da Saúde, Mário Patinha Antão, foi ao Car‑
regado, Arruda e Sobral, onde inaugurou a extensão do Centro 
de Saúde do Carregado; e a unidade de cuidados continuados 
de Arruda dos Vinhos.

No dia 6 de Novembro vem a Torres Vedras o Ministro Ad‑
junto do Primeiro Ministro, Henrique Chaves, para apresentar 
e discutir o Orçamento de Estado.

De 12 a 14 de Novembro o Partido está reunido em Barce‑
los, no seu XXVI Congresso Nacional, Pedro Santana Lopes 
é eleito Presidente da CPN185. 

Os delegados foram: Alenquer – Pedro Afonso Monteiro, e 
Nuno Marçal Moita; Arruda – Luís Rodrigues, e Lélio Louren‑
ço; Cadaval – Hélder Renato Rodrigues, e Victor Pinteus; Lou‑
rinhã – Raul Leitão, e Carlos Segadães; Sobral – Márcio Lopes; 
Torres – Paulo Bento, Sérgio Jacinto, e José Afonso Santos.
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Hélder Renato apresentou e defendeu no Congresso a Mo‑
ção da Distrital Oeste “Construir um Novo Portugal”, que foi 
aprovada apenas com um voto contra.

Hélder Renato tinha sido  o 1º subscritor da Moção, em 
conjunto com Márcio Lopes; Sérgio Jacinto e Lélio Lourenço.   

Carlos Lourenço foi eleito para o Conselho Nacional186.
Em 27 de Novembro realizou ‑se, no auditório municipal 

de Torres Vedras o II Conselho Nacional dos TSD, além dos 
órgãos nacionais desta estrutura esteve presente o Ministro 
de Estado das Actividades Económicas e do Trabalho, Álvaro 
Barreto187. Sérgio Jacinto era o Presidente do Secretariado dis‑
trital dos TSD da Área Oeste.

A Assembleia Distrital de 19 de Dezembro aprova uma 
moção a enviar à CPN, para se ter em conta a representativi‑
dade destes seis concelhos na lista de candidatos, pelo Distri‑
to de Lisboa. 

A 30 de Dezembro o Secretário de Estado da Administração 
Local, José Cesário, passou por Torres, Lourinhã e Cadaval, para 
assinatura de protocolos, com a Junta de Freguesia de Carvoeira, 
com o Clube “Os Paulenses”; com a Associação Musical e Artísti‑
ca Lourinhanense; com o Clube de Toxofal de Baixo; com a Asso‑
ciação Humanitária de Moita dos Ferreiros; Casa do Povo de Ca‑
daval; Clube Atlético do Cadaval, e Amigos da Boiça do Louro188.

2005 

A 18 de Janeiro o Ministro das Cidades, Administração  Lo‑
cal e Desenvolvimento Regional esteve nos concelhos de Cada‑
val e Sobral para assinatura de contratos de financiamento para 
a remodelação do campo de jogos municipal do Cadaval, remo‑
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delação do gimnodesportivo do Monte Agraço Futebol Clube, 
obras da igreja paroquial do Sobral, e para edifício municipal 
para instalação de diversos serviços da autarquia Sobralense189.

A 20 de Fevereiro realizam ‑se eleições legislativas, a lista de 
Lisboa, inclui os seguintes candidatos, a representar o Oeste: 
Duarte Pacheco; Ricardo Machado; José Bento; Sérgio Jacinto, 
por eles foi elaborado e distribuído um “Contrato com o Oes‑
te”, onde enunciavam as linhas principais do que defendiam para 
esta região. A lista de candidatos a incluir, enviada pela CPD, foi 
assim ordenada: Duarte Pacheco, José Bento, Ricardo Macha‑
do, Sérgio Jacinto, Pedro Afonso Monteiro, e Rui Magalhães. 

Foi eleito Duarte Pacheco, a sua actividade Parlamentar, mais 
relacionada com o Oeste, pode ser consultada no anexo 20.

A 22 de Março há um jantar com a presença de Marques 
Mendes.
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A grande accão de Campanha eleitoral com Santana Lopes 
foi um almoço, no Fórum Romeira, em Alenquer, no dia 17 
de Fevereiro, estiveram centenas de pessoas.

Com a derrota eleitoral o Presidente do Partido demite ‑se, 
é convocado um Congresso Extraordinário.

Como candidatos a Presidente da CPN, passaram pelo Oes‑
te, em Campanha, Luís Filipe Menezes e Marques Mendes.

Em Pombal realiza ‑se de 8 a 10 de Abril o XXVII Con‑
gresso Nacional, que elege Luís Marques Mendes como Pre‑
sidente da CPN190., 

Presentes neste congresso, como delegados e observadores: 
Duarte Pacheco; Lélio Lourenço; Ana Henriques; Filipa Hen‑
riques; Domingos Henriques; Pedro Moreira; Nuno Coelho; 
Manuel Guerra; Victor Ronca; Aristides Sécio; Victor Pinteus; 
Hernâni Santos; Luís Rodrigues; Eurico Borlido. Hélder Re‑
nato foi o primeiro subscritor da Moção Estratégica Global 
“De Novo Portugal”.  

Duarte Pacheco passou a ser Secretário ‑Geral adjunto do 
PSD, conjuntamente com Matos Rosa, e Jorge Roque da Cunha, 
sendo o Secretário ‑Geral Miguel Macedo191.

Foto in “Povo Livre” de 20 de Abril de 2005

As eleições para os Órgãos da Distrital foram a 2 de Abril, 
uma única lista.
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Foto in Povo Livre de 4/5/2005

A 15 de Abril, o recém eleito Presidente do Partido, Luis 
Marques Mendes, foi a Torres Vedras, à sede da distrital Oes‑
te, acompanhado do Secretário Geral, Miguel Macedo, onde 
falou e deu posse aos novos Órgãos Distritais:

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Duarte Pacheco.
Vice ‑Presidente – Emanuel Menezes Lima
Secretários: Ana Margarida Henriques; Vítor Ronca
Suplentes: Maria Eduarda Gonçalves.

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Lélio Lourenço.
Vices: Aristides Sécio; José Bento.
Tesoureiro – Hélder Renato Rodrigues.
Vogais: Pedro Moreira; Hernâni Santos; Vítor Pinteus; José 
Damas Antunes; Márcio Lopes; Luís Carlos Lopes; Eurico 
Borlido; Gonçalo Nuno Barroso. 
Suplentes: Pedro Monteiro; Joaquim Vale Luís; João Carlos 
Martinho Baixinho.
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Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Carlos Alberto Cruz.
Vogais: Maria Eugenia Sousa; António Falé Carvalho; Nuno 
Ricardo Sampaio; Paulo Daniel Gomes.
Suplente ‑ Tânia Ramos Mourato.

A 21 de Setembro faleceu o mais destacado militante do 
PSD da Área Oeste, Afonso de Moura Guedes, primeiro Pre‑
sidente desta Distrital, damos nota do voto de Pesar apresen‑
tado na Assembleia da República, por Luís Marques Guedes, 
em 22 de Setembro: 

Voto de Pesar Afonso Moura Guedes, um membro desta 
casa, um intelectual brilhante, um homem de grandes causas, 
morreu ontem aos 80 anos.
A sua vida cívica e política marcou de forma profunda todos 
os que com ele tiveram a oportunidade de conviver, sendo 
ainda hoje uma referência para muitos que quer na política, 
quer na vida cívica e cristã.
Licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, bem 
cedo evidenciou a sua capacidade de liderança e vontade de 
abraçar as causas públicas, sendo nesta Universidade Presi‑
dente da Associação Académica por dois mandatos e inte‑
grando como sócio fundador a SEDES – Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social.
Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, interrompe a sua 
brilhante carreira profissional para se dedicar por inteiro à 
causa pública.
Participa na fundação do PSD em Maio de 1974, tendo sido 
eleito para a Assembleia da República na 1ª Sessão Legislati‑
va onde assumiu as funções de Presidente do Grupo Parla‑
mentar do PSD.
Posteriormente, foi eleito deputado nas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Le‑
gislaturas.
Assumiu cargos partidários da maior relevância, quer ao nível 
da Área Oeste, quer ao nível nacional.
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Foi durante oito anos e meio Governador Civil de Lisboa, 
onde deixou uma marca que todos recordam e respeitam in‑
dependentemente da sua orientação politico ‑partidaria.
Afonso Moura Guedes era tudo isto, mas era também um 
Homem simples, com bom humor, pronto a dar a mão a um 
amigo, a ajudar o próximo, sempre a servir a comunidade.
Muitos o recordam com saudade.
A Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo fale‑
cimento de Afonso Moura Guedes e apresenta à sua família 
as mais sentidas condolências.
Assembleia da República, 22 de Setembro de 2005

A 9 de Outubro há eleições autárquicas, as primeiras em 
Outubro, Marques Mendes esteve na maioria das apresenta‑
ções de candidatos. No Sobral esteve Paula Teixeira Pinto, Vice 
Presidente da CPN, e David Justino. 

Os resultados foram os seguintes192:
Alenquer:

Câmara Municipal: PS – 3, 42,64%; PSD/CDS/PPM/MPT 
– 3, 32,25%; PCP/PEV – 1, 20,11%; Vereadores do PSD – 
Nuno Miguel Domingos Coelho; Eurico Alves Borlido; Pe‑
dro Miguel C. Moreira.
Assembleia Municipal: PS – 9, 42,10%; PSD/CDS/PPM/
MPT – 7, 31,29%.PCP/PEV – 5, 21,76%; Cabeça de lista da 
nossa coligação – Gonçalo Nuno Ferreira Maleitas Correia.
Freguesias: PS – 77, 46,82%; PSD/CDS/PPM/MPT – 37, 
29,85%; PCP/PEV – 26, 21,39%; BE – 2, 0,94%. A nossa 
coligação ganhou a Freguesia de Triana. 

Arruda:
Câmara Municipal: PSD – 3, 54,86%; PS – 1, 25,67%; PCP/
PEV – 1, 14,30%. Presidente Vereadores do PSD – Carlos 
Manuel Lourenço; Lélio Raimundo Lourenço; Maria Gertru‑
des Gonçalves da Cunha.
Assembleia Municipal: PSD – 8, 47,77%; PS – 5, 29,69%; 
PCP/PEV – 2, 16,84%. Cabeça de lista do PSD – Luís M. 
Gonçalves Rodrigues. 
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Freguesias: PSD – 17, 50,05%; PS – 11, 33,50%; PCP/PEV 
– 6, 16,45%. Freguesias PSD – Arruda dos Vinhos, Arranhó.

Cadaval:
Câmara Municipal: PSD  ‑ 4, 45,32%; PS – 3, 42,09%. Presi‑
dente e Vereadores do PSD – Aristides Lourenço Sécio; Ma‑
ria Eugénia Correia de Sousa; José Bernardo Nunes, substi‑
tuído 2009, por Victor Pinto; João Manuel Franca do Carmo.
Assembleia Municipal: PSD – 10, 44,83%; PS – 9, 40,22%; 
PCP/PEV – 2, 10,45%. Cabeça de lista do PSD – Pedro Gas‑
par Rodrigues.
Freguesias: PSD – 38, 45,98%; PS – 35, 40,38%; PCP/PEV 
– 7, 12,74%. Freguesias PSD – Figueiros; Cadaval; Peral; 
Vermelha.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 4, 54,41%; PSD/CDS – 3, 39,16%. 
Vereadores do PSD – Raúl Jorge Morais Leitão; Rui Manuel 
Machado Magalhães; Joaquim Simões dos Santos.
Assembleia Municipal: PS – 12, 51,37%; PSD/CDS – 9, 
40,81%. Cabeça de lista do PSD/CDS – Filipe de Almeida 
Matias Santos.
Freguesias: PS – 54, 52,54%; PSD – 42, 42,10%; I – 3, 2,57%. 
Freguesias PSD/CDS – Moita dos Ferreiros, Ribamar, Stª 
Bárbara.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 3, 54,29%; PS  ‑ 1, 23,94%; 
PSD/CDS/PPM – 1, 15,81%. Vereador da nossa coligação 
– Carlos Manuel da Graça Amaro.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 8, 50,20%; PS – 4, 
25,93%; PSD/CDS/PPM – 3, 17,86%. Cabeça de lista do 
PSD – Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco. 
Freguesias: PCP/PEV – 16, 51,71%; PS – 8, 30,29%; PSD/
CDS/PPM – 3, 16,55%. 

Torres:
Câmara Municipal: PS – 5, 49,18%; PSD – 3, 35,58%; PCP/
PEV – 1, 8,99%. Vereadores PSD – João A. Pistacchini Ca‑
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lhau, eleito, não tomou posse, substituído por Luís Carlos Lo‑
pes; Rita João de M.. Sammer; Rosa Matos Alves, não tomou 
posse, substituída por Carlos M. Pires de Pina.
Assembleia Municipal: PS – 13, 43,52%; PSD – 11, 36,38%; 
PCP/PEV – 3, 10,84%; Cabeça de lista do PSD – José Afon‑
so das Neves Carneiro Santos.
Freguesias: PS – 91, 44,75%; PSD – 68, 38,95%; PCP/PEV – 
17, 11,52%; VII – 8, 2,56%. Freguesias PSD – Freiria; Mon‑
te Redondo, Runa, S. Pedro e Santiago, S. Pedro da Cadeira.

Total de 270 Mandatos, PSD e em coligação, assim ob‑
tidos nos seis Concelhos:

Câmaras – 16.
Assembleias Municipais – 49.
Freguesias – 205.

2006

8 de Janeiro realizou ‑se no Vimeiro um jantar com Cavaco 
Silva, no âmbito da campanha eleitoral para as Presidenciais 
do dia 22 de Janeiro. 

No último dia de campanha das Presidenciais Cavaco Silva 
passou por Torres Vedras, Eurico Borlido foi o Director da 
Campanha destas Presidenciais.

De 18 a 21 de Fevereiro um grupo de militantes e simpati‑
zantes do PSD vistam a Bruxelas, a convite do Eurodeputado 
João de Deus Pinheiro.

Em Lisboa, de 17 a 18 de Março realiza ‑se o XXVIII Con‑
gresso Nacional, que aprova a eleição directa do líder do Parti‑
do193, pelo que foi necessário eleger o líder, e reunir novamen‑
te em Congresso, de 19 a 21 de Maio, na Póvoa do Varzim, 
mantendo ‑se o mesmo Presidente da CPN194.



217

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Duarte Pacheco a intervir no Congresso

Lélio Lourenço é eleito Conselheiro Nacional195.
Delegados do Oeste ao XXVIII Congresso: Alenquer – 

Hernâni Lopes Figueiredo; Arruda – Luís Rodrigues, e Lélio 
Lourenço; Cadaval – Aristides Sécio, e Victor Pinteus; Louri‑
nhã – Carlos Segadães; Sobral – Duarte Pacheco, e Joaquim 
Rocha Lopes; Torres – Carlos Cruz, Sérgio Jacinto, e Paulo 
Bento; JSD – Ricardo Machado; TSD – Acácio Várzea; CPD 
– Eurico Borlido.

A 1 de Maio, em campanha para a CPN no oeste, há um 
jantar nos Severianos, com Marques Mendes.

Ao XXIX Congresso foram os seguintes delegados: Alen‑
quer – Eurico Borlido; Arruda – Lélio Lourenço; Cadaval – 
Aristides Sécio;  Lourinhã  ‑ José Henriques; Sobral ‑  Duarte 
Pacheco e outro; Torres – Paulo Bento, e Damas Antunes; JSD 
 ‑  Ricardo Machado. 

A 25 de Maio Marques Mendes visita a sede da Concelhia 
do Sobral de Monte Agraço.
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A 21 de Outubro Marques Mendes visita infraestruturas municipais no 
Cadaval.

Em 19 de Junho faleceu, após doença prolongada João Ma‑
nuel Delgado, que foi Vereador na Lourinhã, Vice ‑Presidente 
da Distrital, e Director do Centro da Área Educativa do Oeste. 

Em Outubro Nuno Sampaio é nomeado assessor do Pre‑
sidente da República, tendo como missão acompanhar a acti‑
vidade da Assembleia da República e dos respectivos grupos 
Parlamentares196. 

A 20 de Outubro vem à Assembleia Distrital o Vice‑
‑Presidente do Partido, Azevedo Soares, pede para o PSD fa‑
zer oposição séria.

Na assembleia de secção de Torres Vedras discute ‑se mui‑
to a sério a possível saída da Secção de Torres da Área Oeste 
do PSD.

2007

Luís Filipe Meneses visita terrenos da Ota e pede respostas 
a dúvidas da sociedade civil
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Pedro Afonso, Luís Filipe Menezes e Francisco Henriques, em 4 de Abril 197

A 6 de Abril há Assembleia Distrital, na Lourinhã, com Ma‑
nuel Lencastre, Vice da CPN.

A 19 de Maio de realizaram ‑se eleições para os órgãos dis‑
tritais da Área Oeste do PSD, mais uma vez com duas listas 
concorrentes, uma liderada por Nuno Miguel Henriques, e ou‑
tra por Lélio Lourenço.

Nuno Miguel Henriques, apresentou ‑se com o slogan: “O 
Oeste merece: Mais, Melhor e Diferente”, enviando a todos os 
militantes as suas propostas de candidatura, à CPD.

Lélio enviou também mensagem aos militantes, com o slo‑
gan: “Oeste consigo e connosco!”

As duas listas candidatas à CPD:

Comissão Politica Distrital:

Lista A:  Lista B:   

Presidente  ‑ Lélio Raimundo 
Lourenço  Nuno Miguel 

Henriques  

Vice ‑ Aristides 
Lourenço Sécio  Bruno Miguel 

Martinho  

Vice ‑ José Bento  Nuno Várzea  

Tesoureiro Hélder Renato 
Rodrigues  Fernanda Isabel 

Lopes  
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Lista A:  Lista B:   

Vogais: Luis Carlos 
Lopes  Pedro Gonzaga 

Moreira  

 Eurico Alves 
Borlido  Nuno Ricardo 

Pereira  

 José Damas 
Antunes  Francisco Alves 

da Costa  

 Vitor  Pinteus  Jaime  Marques  

 Pedro Afonso  António Moreira  

 Duarte Quintino    

 Luis Rodrigues    

Suplentes:  Suplentes:   

 Elvira Rocha 
Lopes  Tiago Alexandre 

Mota  

 Gonçalo Barroso 
Rodrigues  Luis Miguel 

Raposo  

 António Narciso 
Dionísio  Maria Arlete 

Antunes  

Votos    57

A 27 de Junho tomaram posse, no auditório municipal de 
Torres Vedras, na presença de Marques Mendes, os novos ór‑
gãos Distritais, a CPD supra, liderada pelo vencedor da dispu‑
ta, Lélio Lourenço, e para os outros órgãos:

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Duarte Pacheco.
Vice ‑Presidente – Emanuel Menezes Lima.
Secretários – Ana Margarida Henriques; Victor Ronca
Suplente – Joaquim Manuel Luís

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Maria Eugénia Sousa.
Vogais: Nuno Coelho; Gertrudes Cunha; Vasco Miguel; Már‑
cio Lopes.

(cont.)
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Suplentes: José Bernardo Nunes; Idalécia Gama Silva; José 
Joaquim Frade. 

Na sequência da demissão de Marques Mendes, de líder do 
Partido, sucede ‑se um novo acto eleitoral no PSD. 

Em Setembro os candidatos à presidência da CPN andaram 
em campanha, pelo Oeste, vieram a Torres: Marques Mendes, 
Luís Filipe Menezes.

Torres Vedras durante uns dias é o centro da política nacio‑
nal, com a realização entre 12 e 14 de Outubro do XXX Con‑
gresso Nacional do PSD, abriram o Congresso Paulo Bento, 
na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Cidade de 
Torres Vedras, e Lélio Lourenço, como Presidente da Distrital 
Oeste. Luís Filipe Menezes é o novo Presidente do PSD, que 
tinha sido eleito em 28 de Setembro. Aristides Sécio é eleito 
Conselheiro Nacional198.

2008

O Grupo Parlamentar do PSD, liderado por Pedro Santa‑
na Lopes, veio à Área Oeste, no dia 25 de Fevereiro, visitaram 
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a APECI, e uma escola de Torres, e foram de Comboio até 
ao Bombarral, o almoço foi no Cadaval, visitaram uma Coo‑
perativa de pera, à tarde realizou ‑se reunião com autarcas, em 
Alenquer. 

Foto do Jornal “Frente Oeste” de 6/3/08.

Luís Filipe Meneses demite ‑se, inicia ‑se campanha eleito‑
ral interna para a eleição do Presidente da CPN. Em Maio os 
candidatos fazem campanha no Oeste, Pedro Santana Lopes 
veio a 18, Manuela Ferreira Leite a 31. O Oeste está repartido 
nas três candidaturas, a que há acrescentar às duas nomeadas 
Pedro Passos Coelho199. Manuela Ferreira Leite venceu a dis‑
puta, em 31 de Maio. 

Em Guimarães, de 20 a 22 de Junho decorre o XXXI Con‑
gresso Nacional, que elege os restantes órgãos para o mandato 
de Manuela Ferreira Leite200.

Este Congresso elege Duarte Pacheco para a Mesa do Con‑
gresso, Joaquim Biancard Cruz e Lélio Lourenço para o Con‑
selho Nacional201. 



223

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Nuno Sampaio, com o chefe da Casa Civil, em representação do Sr. Pre‑
sidente da República

A 16 de Outubro Marques Mendes veio apresentar, numa li‑
vraria em Torres Vedras,  o seu primeiro livro, “Mudar de Vida”.

2009

Sobre o Carnaval de Torres Vedras, o PSD Oeste acusa Mi‑
nistério Público de “castrar liberdade artística de cariz popu‑
lar e saloio” 202. 

“O Carnaval de Torres tem mais de 30 anos de existência, 
caracterizando ‑se, desde sempre, por ser uma critica satírica 
da vida política e dos hábitos sociais, sem pretender ofender 
as sensibilidades de ninguém. O Carnaval de Torres é único 
no País, e por isso, muito nos orgulha em que ele se realize 
com todo o profissionalismo, criatividade e liberdade de ex‑
pressão artística com que tem sido desenvolvido”, sublinham 
os social ‑democratas”
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Conferência de Imprensa, a 19 de Fevereiro.

Em 18 de Março, nas instalações do “Portal do Vinho”, em 
Alenquer, reunião/debate com a Presidente da CPN, Manue‑
la Ferreira Leite, no âmbito do “Fórum Portugal de Verdade: 
Desafios das PME’s”.

Em 28 de Maio realizou ‑se um encontro de autarcas do 
Oeste, no auditório municipal do Cadaval, com a presença de 
Paulo Rangel, novo líder Parlamentar.

Nas eleições Europeias de 7 de Junho de 2009, a lista do 
PSD é encabeçada por Paulo Rangel, e tem como candidatos 
do Oeste: Eugénia Correia de Sousa, e Emanuel Menezes Lima. 
Em 9º lugar foi Joaquim Biancard Cruz, militante do Sobral de 
Monte Agraço, indicado pela JSD nacional, que não foi eleito 
por pouco, e acabou por estar no parlamento, num curto es‑
paço de tempo, em Maio de 2014.  
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Imagem de “Povo Livre” de 20 de Maio de 2009 

Conselho Nacional de Junho com Lélio, Aristides, Passos Coelho, No‑
gueira Leite, Miguel Relvas

Foto in “Povo Livre” de 24 de Junho de 2009.

A Assembleia Distrital de 11 de Julho foi em Alenquer, 
acabou por ter único ponto, “Ouvir a Assembleia sobre Can‑
didaturas a Deputados”. Nesta Assembleia Marco Claudino 
demonstra por um estudo realizado, que: “A Área Oeste tem 
na área Metropolitana de Lisboa cerca de 9/10% dos eleitores, 
por isso devíamos ter um representante mais próximo dos pri‑
meiros lugares, para ser garantida a sua eleição. O Partido não 
pode deixar de dar mais representatividade a estes seis conce‑
lhos, porque não podemos correr o risco de ficarmos sem re‑
presentante na Assembleia da República”. O estudo demonstra 
que pelos últimos resultados eleitorais o Oeste, deveria ter dois 
Deputados eleitos. Outras intervenções se seguem a reforçar o 
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referido. Várias intervenções também a defender que Duarte 
Pacheco deve ir pela quota de figuras nacionais. 

A 7 de Agosto convoca ‑se uma conferência de Imprensa 
para apresentação dos candidatos a deputados às eleições le‑
gislativas de 27 de Setembro, com Manuela Ferreira Leite can‑
didata a 1º Ministro. Pelo Circulo Eleitoral de Lisboa, o Oeste 
está representado nas seguintes posições: 11º Duarte Pacheco; 
30º Marco Claudino; 40º Luís Rodrigues; 47º Alexandra Sécio. 
Não sendo indicado pelo Oeste, na lista está também Joaquim 
Biancard Cruz. É eleito Duarte Pacheco, a sua actividade mais 
relacionada com o Oeste pode ser consultada no anexo 21.

Eleições autárquicas a 11 de Outubro, cujos resultados fo‑
ram203:

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 3, 39,99%; PSD/CDS/PPM/MPT 
– 3, 36,07%; PCP/PEV – 1, 16,25%; Vereadores da nossa 
coligação – Nuno Miguel Domingos Coelho; Pedro Afonso 
Ferreira Monteiro; Sandra Isabel F. da Silva Saraiva.
Assembleia Municipal: PS – 9, 39,11%; PSD/CDS/PPM/
MPT – 7, 341,44%.PCP/PEV – 4, 17,61%; BE – 1, 5,9%. 
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Cabeça de lista da nossa coligação – Maria Helena Pereira 
Nogueira Santo.
Freguesias: PS – 71, 42,47%; PSD/CDS/PPM/MPT – 41, 
30,77%; PCP/PEV – 18, 16,87%; BE – 3, 2,97%. GC – 7, 
4,01%. A nossa coligação ganhou as Freguesia de Triana, e 
Carregado. 

Arruda:
Câmara Municipal: PSD – 3, 50,52%; PS – 2, 35,79%. Presi‑
dente Vereadores do PSD – Carlos Manuel Lourenço; Lélio 
Raimundo Lourenço; Maria Gertrudes Gonçalves da Cunha.
Assembleia Municipal: PSD – 8, 47,08%; PS – 6, 36,71%; 
PCP/PEV – 1, 9,85%.  Cabeça de lista do PSD – Luís Ma‑
nuel Gonçalves Rodrigues. 
Freguesias: PSD – 21, 49,02%; PS – 15, 36,84%; PCP/PEV 
– 2, 8,98%. Freguesias PSD – Arruda dos Vinhos, Arranhó, 
Cardosas.

Cadaval:
Câmara Municipal: PSD  ‑ 4, 44,95%; PS – 3, 424,63%. Presi‑
dente e Vereadores do PSD – Aristides Lourenço Sécio; Ma‑
ria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa; João Manuel Franca 
do Carmo; Vitor Manuel Matias Pinto de Carvalho Lemos.
Assembleia Municipal: PSD – 10, 43,87%; PS – 10, 43,16%; 
PCP/PEV – 1, 6,21%. Cabeça de lista do PSD – Pedro Gas‑
par Rodrigues.
Freguesias: PSD – 41, 45,34%; PS – 38, 43,91%; PCP/PEV 
– 1, 5,42%. Freguesias PSD – Alguber; Figueiros; Cadaval; 
Peral; Pero Moniz; Vermelha.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 5, 57,13%; PSD/CDS – 2, 32,56%. 
Vereadores do PSD – Carlos Jorge Segadães de Almeida Mar‑
ques; Sérgio Cláudio Fontes.
Assembleia Municipal: PS – 12, 53,32%; PSD/CDS – 8, 
34,64%; PCP/PEV – 1, 4,66%. Cabeça de lista do PSD – Te‑
resa Maria Farto Faria Sousa.
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Freguesias: PS – 55, 52,88%; PSD/CDS – 38, 33,36%; I – 5, 
4, 28% PCP/PEV – 1, 4,54%. Freguesias PSD/CDS – Moi‑
ta dos Ferreiros, Ribamar.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 3, 54,33%; PSD/CDS – 1, 
23,95; PS  ‑ 1, 17,61%; %. Vereador da nossa coligação – An‑
tónio José de Carvalho Caroço.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 8, 50,33%; PSD/CDS – 
4, 24,99%. PS – 3, 20,30%; Cabeça de lista da nossa coliga‑
ção – Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco. 
Freguesias: PCP/PEV – 15, 50,15%; PSD/CDS – 6, 24,26%. 
PS – 6, 21,17%; 

Torres:
Câmara Municipal: PS – 6, 61,07%; PSD/CDS – 3, 28,87%; 
Vereadores da nossa coligação –António Paulo Veloso Mar‑
tins Bento; Carlos Manuel Pires de Pina; Maria Paula da Silva 
e Paulo Roseiro Lopes.
Assembleia Municipal: PS – 16, 55,21%; PSD/CDS – 9, 
31,08%; PCP/PEV – 2, 9,84%. Cabeça de lista da nossa co‑
ligação – Luís Carlos Jordão Sousa Lopes.
Freguesias: PS – 106, 51,02%; PSD/CDS – 57, 33,57%; PCP/
PEV – 14, 9,79%; Ind. – 7, 2,4% Freguesias da nossa coliga‑
ção – Freiria, Runa.

Total de 266 Mandatos, PSD e em coligação, obtidos 
nos seis Concelhos:

Câmaras – 16.
Assembleias Municipais – 46.
Freguesias – 204.
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A SEGUNDA PRESIDÊNCIA DE DUARTE 
PACHECO, 2009 A 2015

Em 31 de Outubro tomaram posse os órgãos da Distrital, 
eleitos a 16 de Outubro, com a presença do Vice ‑Presidente 
do Partido, e líder do Grupo Parlamentar, Aguiar Branco, com 
a seguinte composição:

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Lélio Lourenço.
Vice ‑Presidente – Aristides Sécio.
Secretário – Raul Leitão.
Suplente – Victor Ronca.

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Duarte Pacheco.
Vices: Damas Antunes; Pedro Afonso Monteiro.
Tesoureiro – Carlos Cruz.
Vogais: Vítor Pinteus; Hernâni Santos; Jorge Marques; Ri‑
cardo Coelho; Ana Margarida; Tânia Mourato; Duarte Nuno 
Gonçalves; Nuno Várzea.
Suplentes: Márcio Lopes; Augusto Ramos; Filipe Henriques; 
João Pedro Rodrigues; Mário Afonso Monteiro; Rui Antu‑
nes Barbosa 

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Nuno Miguel Henriques.
Vice ‑Presidente  ‑ Maria Eugenia de Sousa 
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Vogais: Eurico Borlido; Bernardino Cardoso; Ana Maria 
Martins

Para evocar Sá Carneiro, em Dezembro foi colocada uma 
faixa, com 21 metros, na varanda da sede Distrital.

A 11 de Dezembro tomou posse a nova Assembleia da Comu‑
nidade Intermunicipal do Oeste, onde o PSD tem maioria, e os 
concelhos desta área. Representam o PSD os seguintes autarcas:

Helena Santos (Alenquer), José Frade; Luís Rodrigues (Ar‑
ruda); Victor Pinteus, e Pedro Rodrigues (Cadaval); Teresa Fa‑
ria e Hernâni Santos (Lourinhã); Rui Machado (Sobral); Luís 
Carlos Lopes, Marco Claudino, Rita Sammer (Torres).

O Oeste foi assolado por uma forte tempestade, em 23 de 
Dezembro, com ventos a atingirem os 150 km, o PSD acom‑
panhou in loco os prejuízos causados, nomeadamente com a 
presença do Líder Parlamentar, Aguiar Branco, que passou por 
Santa Cruz, A dos Cunhados e Campelos. E a requerimento 
do PSD realizou ‑se um debate de urgência na Assembleia da 
República, apresentando um Projecto de Resolução que re‑
comenda ao Governo um conjunto de medidas de apoio ex‑
traordinário às pessoas e entidades atingidas pela intempérie.

 2010

Em plena Assembleia Distrital, no dia 6 de Fevereiro o PSD 
Oeste lançou o “sitio na internet”, www.psdoeste.com, para 
melhor se aproximar da sociedade, e publicar as suas activida‑
des. Comunicar mais é um dos objectivos.

Foi em Mafra o XXXII Congresso Nacional, entre 12 e 13 
de Março, para debater os resultados das legislativas e novas 
estratégias para o futuro do PSD. 
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Em Fevereiro Manuela Ferreira Leite deixa a liderança, 
seguiram ‑se eleições directas.

Paulo Rangel e Pedro Passos Coelho passaram pelo auditó‑
rio municipal de Torres Vedras, como candidatos à liderança 
do PSD, apresentando aos militantes as suas propostas e trans‑
mitindo as suas ideias para o futuro do PSD e de Portugal. OS 
outros candidatos foram Aguiar Branco e Castanheira Barros.

  

A 26 de Março Pedro Passos Coelho vence, realiza ‑se novo 
Congresso, em Carcavelos, de 9 a 11 de Abril204. Duarte Pa‑
checo é reeleito para a Mesa do Congresso, Joaquim Biancard 
Cruz para o CN205.

A 21 de Maio, o Presidente do PSD, Passos Coelho deslocou‑
‑se ao Oeste, para inaugurar a sede de Arruda dos Vinhos e 
participar no Jantar do 36º aniversário do PSD, em Torres Ve‑
dras, no Pátio do Faustino. Neste jantar foram homenageados 
os militantes desta Concelhia, com 30 anos de militância. 

No restaurante a falar com Filomena Moura Guedes
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Liderado por Marco Claudino o PSD, promoveu uma Peti‑
ção Pública, na Assembleia da República, a solicitar a suspen‑
são de portagens enquanto durarem as obras na A8.

A Distrital do PSD Oeste criou um “Conselho de Opinião”, 
como órgão consultivo desta estrutura partidária, com várias 
áreas temáticas.

Realizou ‑se no auditório municipal do Cadaval, durante seis 
fins de semana consecutivos a 1ª edição da “Academia Oeste 
tem Futuro”, onde estiveram como oradores: Carlos Coelho; 
Marques Mendes; Aristides Sécio; Pacheco Pereira; João To‑
cha; Carlos Lourenço; Marcelo Rebelo de Sousa; João Cor‑
deiro; Luís Filipe Menezes; Duarte Pacheco; Nogueira Leite. 

A 8 de Novembro, no Cadaval, discutiu ‑se a revisão do Pro‑
grama do PSD, sob o tema “Desenvolvimento Rural”, em reu‑
nião da Assembleia Distrital, que contou com a presença de 
Aguiar Branco, Presidente da Comissão de Revisão do Progra‑
ma do PSD, oradores também: Pedro Lynce e Firmino Cordei‑
ro, Presidente da Associação de Jovens Agricultores de Portugal.  

2011

Cavaco Silva com membros da sua campanha, no Oeste, no Jantar reali‑
zado no “Vimeiro” (Maceira), em 9 de Janeiro.
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Cavaco Silva foi reeleito Presidente da República, e no Oeste 
venceu em todos os concelhos, com resultados entre os 43.35% 
e os 66.04%. Foi novamente responsável pela campanha elei‑
toral Eurico Borlido.

 Em Janeiro os deputados do PSD, eleitos pelo Oeste, apre‑
sentaram na Assembleia da República um projecto de resolu‑
ção que recomendava ao Governo a requalificação e moder‑
nização da linha do Oeste, e a introdução de um serviço de 
qualidade naquela linha.

O PSD Oeste promoveu, nos 2 e 3 de Abril, no Hotel Golf  
Mar, na Maceira, Torres Vedras, a 2ª edição da acção de For‑
mação “Academia Oeste tem Futuro”, destinado a militantes, 
autarcas e simpatizantes, com vários oradores, nomeadamen‑
te: Mário David, Deputado Europeu; Manuela Ferreira Leite; 
Manuel Frexes, Presidente dos ASD; e, Jorge Moreira da Silva, 
Vice ‑Presidente da CPN.

As eleições de 5 de Junho foram ganhas pelo PSD, na cam‑
panha eleitoral para as legislativas, entre 10 de Maio e 3 de Ju‑
nho, os candidatos do Oeste fizeram diversas acções, algumas 
acompanhadas pelo cabeça de lista por Lisboa, Fernando No‑
bre. O Director Distrital da Campanha foi Pedro Afonso.

Foto do manifesto eleitoral às legislativas, pelos candidatos do Oeste.           



234

José Damas antunes

  
Arruada na Lourinhã

Jantar nos “Severianos”

A 16 de Maio, o Presidente do Partido, Passos Coelho andou 
em campanha eleitoral pelo Oeste, visitou o Externato João 
Alberto Faria – Arruda dos Vinhos; foi recebido na Câmara 
Municipal do Cadaval, fez uma arruada na Lourinhã, a que se 
seguiu um jantar, no Restaurante Severianos, em Torres Vedras. 

O PSD só não venceu as eleições legislativas em Alenquer, 
os resultados variaram entre 29,18 e os 50.50 %. 

Foi distribuído um desdobrável onde se divulgam algumas 
das linhas fortes sobre o que pretendemos para o Oeste, e 
com a apresentação destes candidatos, que são: Duarte Pache‑
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co (10º); Marco Claudino (29º); Alexandra Sécio (33º); Teresa 
Faria (4º suplente); João Paulo Reis (5º suplente).

Duarte Pacheco volta a ser eleito e é reeleito para a Mesa 
da Assembleia da República, a sua actividade mais relacionada 
com o Oeste pode ser consultada no anexo 22.

Duarte Pacheco na Mesa com a Presidente Assunção Esteves, e com 
Passos Coelho a intervir.

A 16 de Setembro, na sede, em Torres Vedras, a Distrital 
Oeste recebeu o Secretário Geral do PSD, Matos Rosa, em 
reunião de trabalho.

Em 25 de Setembro realizou ‑se uma Assembleia Distrital, 
em Torres Vedras, com a presença de Carlos Moedas, Secretá‑
rio de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, falou do “ritmo 
reformista do Governo, e o caminho a fazer para ma verda‑
deira consolidação orçamental, no controlo da despesa e um 
acérrimo combate ao défice, de modo a colocarmos a econo‑
mia a crescer”. 

A 1 de Outubro o Secretário ‑Geral, José Matos Rosa inau‑
gurou a nova sede da Concelhia de Arruda dos Vinhos.



236

José Damas antunes

A Reforma da Administração Pública foi o tema da sessão 
realizada no auditório municipal do Cadaval, em 14 de Outu‑
bro, com a presença de Paulo Júlio, Secretário de Estado da 
Administração Local. 

Aos 18 de Dezembro, na presença de Jorge Moreira da Sil‑
va, Vice ‑Presidente da CPN, tomaram posse os órgãos Distri‑
tais, eleitos a 10 do mesmo mês: 

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Lélio Lourenço.
Vice ‑Presidente – Aristides Sécio.
Secretários: José Monroy; Victor Ronca.
Suplentes: Nuno Várzea; Edi Gama

Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Duarte Pacheco.
Vices: Damas Antunes; Pedro Afonso Monteiro.
Tesoureiro – Tânia Mourato.
Vogais: Vítor Pinteus; Hernâni Santos; Jorge Marques; Ricar‑
do Coelho; Ana Margarida; David Bernardino; Duarte Nuno 
Gonçalves; Augusto Ramos
Suplentes: Teresa Faria; João Antolin; João Rodrigues; Fran‑
cisco Costa

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Marco Claudino.
Vice ‑Presidente  ‑ Maria Eugenia de Sousa 
Vogais: Bernardino Cardoso; Ana Maria Martins; Paulo Pas‑
coal



237

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

2012

A Distrital organiza jantares debate, com membros do Governo, o pri‑
meiro foi no Sobral de Monte Agraço, com o secretário de Estado da Se‑

gurança Social, Marco António Costa.

A 20 de Janeiro o Ministro da Economia, Álvaro Santos Silva, presente  
num jantar com empresários, em Torres Vedras, 

Na Lourinhã, em Matas, esteve presente a Ministra da Agricultura, As‑
sunção Cristas, com a presença de muitos agricultores.
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Na Assembleia Distrital de 10 de Março é aprovada as linhas 
gerais para a Moção temática, sobre turismo, a apresentar ao 
Congresso em conjunto com a Distrital de Leiria, foi aprova‑
da por maioria, com duas abstenções.

No XXXIV Congresso do Partido, realizado em Lisboa, em 
Março de 2012, no Pavilhão Atlântico, as Distritais de Leiria e 
do Oeste defendem turismo regional no Congresso Nacional 
do PSD, numa moção defendida por Duarte Pacheco.

“Preconizam que nesta nova realidade organizacional do Tu‑
rismo assente nas cinco NUT II, mais as duas áreas metropo‑
litanas, seja conferido o direito de opção de escolha aos mu‑
nicípios integrantes da atual entidade regional de turismo de 
Leiria ‑Fátima e a outros em iguais circunstâncias, na defesa da 
singularidade da sua integridade territorial e da lógica turística 
com a sua região de abrangência e por integrar duas NUT II”

  

Militantes do Oeste, no Congresso: Pedro; Sara; Lélio, Teresa, David, e 
Nuno

Duarte Pacheco é reeleito para secretário da Mesa do Congresso
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A 14 de Abril realizou ‑se em Arruda dos Vinhos a 3ª edição 
da “Academia Oeste tem Futuro”, Aberta por Lélio Lourenço, 
Presidente da Secção de arruda dos Vinhos, e Duarte Pacheco, 
Presidente da Distrital, e  teve como principais oradores: Paulo 
Júlio, Secretário de Estado da Administração Local e Refor‑
ma Administrativa; Manuel Meirinho – Deputado, Professor 
Universitário; João Tocha – Director ‑Geral da F5C ‑First Five 
Consulting; Luís Gomes – Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Real de Santo António, e João Moura – Presidente da 
Câmara Municipal de Cantanhede; na sessão de encerramen‑
to esteve Carlos Lourenço, Presidente da Câmara de Arruda 
dos Vinhos, e José Matos Rosa, Secretário ‑Geral do Partido. 
À noite um jantar ‑conferência “o Futuro da Economia Portu‑
guesa”, com a presença do Ministro de Estado e das Finanças 
Vítor Gaspar. 

A 27 de Maio O Secretário ‑Geral, Matos Rosa, veio à Lou‑
rinhã reinaugurar a sede da concelhia, e presidir ás comemo‑
rações do aniversário do Partido.
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Reinauguração da sede da Lourinhã.

Continuaram os jantares/debate: 17 de Maio no Cadaval, 
com o Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do 
Território, Pedro Afonso Paulo; a 18 de Junho no Carregado 
o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo;

A 8 de Junho realizou ‑se em Torres Vedras a I Jornada “Consolidação, 
Crescimento e Coesão”, com a presença da Ministra da Justiça, Paula 

Teixeira da Cruz, José Luís Arnaut, e Duarte Pacheco. 

A 24 de Julho, subscrita por Duarte Pacheco, Nuno Reis e 
outros deputados do PSD entrou na Assembleia da República 
Projeto de Lei 276/XII, que altera a Lei n.º 12/97, de 21 de Maio, 
que “Regula a actividade de transporte de doentes por Corpos 
de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa”, foi retirada, para 
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entrada de outro Projecto com mais partidos a subscreverem, e 
no final do ano foi aprovado a alteração legislativa, ficando con‑
cluída com a publicação da Lei nº 14/2013 de 31 de Janeiro, a 
isenção de apresentação de Alvará para o exercício da actividade 
de transporte de doentes, é alargada a IPSS e autarquias.

Depois do Verão retomaram ‑se os jantares debates com 
membros do Governo, a 1 de Outubro o Ministro da Educa‑
ção, Nuno Crato, esteve no Nadrupe, Lourinhã, com a presen‑
ça de muitos professores. Em Novembro o Ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, veio a Torres Vedras, falar para pessoas ligadas 
a esta actividade. E, em 17 de Dezembro o Secretário de Esta‑
do das Obras Públicas e Transportes, Sérgio Monteiro, esteve 
no Sobral de Monte Agraço.  

2013

A 15 de Fevereiro, no auditório municipal do Cadaval, integrado nas se‑
gundas  “Jornadas de Consolidação, Crescimento e Coesão”, presentes: 

Matos Rosa, secretário geral do PSD; Paulo Lemos, Secretário de Estado 
do Ambiente; Hélder Rosalino, Secretário de Estado da Administração 

Pública, e Duarte Pacheco.
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A 6 de Fevereiro realizou ‑se na Sede Nacional uma reunião 
com dirigentes e autarcas do oeste, com o Vice ‑Presidente e 
Secretários da CPN.

Na foto, da esquerda para a direita e de cima para baixo: Carlos Segadães 
(Lourinhã); José Bernardo (Cadaval); Bruno Vitorino (Sec. Geral Adjunto); 
Hugo Machado (Sobral); José Monroy (Lourinhã); Hernâni Santos (Louri‑
nhã); Ricardo Coelho (Cadaval); Vítor Pinteus (Cadaval); Joaquim Biancard 

(Sobral); Damas Antunes (Torres); Luís Rodrigues (Arruda); Hugo Mar‑
tins (Torres); Aristides Sécio (Cadaval); Paulo Bento (Torres); Lélio Lou‑
renço (Arruda); Nuno Coelho (Alenquer); Pedro Monteiro (Alenquer); 

Duarte Pacheco, Presidente da Distrital Oeste; Jorge Moreia da Silva, Vice‑
‑Presidente da CPN; José Matos Rosa, Secretário ‑Geral da CPN.    

A 25 de Maio realiza ‑se a IV edição da “Academia Oeste 
tem Futuro”, em Moita dos Ferreiros, Lourinhã, na abertura 
falaram Nuno Sampaio, candidato à Assembleia Municipal da 
Lourinhã, e Ricardo Coelho, da CPD. Os principais orado‑
res foram: Lélio Lourenço, Presidente da Mesa do  PSD Área 
Oeste e candidato à Presidência da CM de Arruda dos Vinhos; 
António Leitão Amaro, Secretário de Estado da Administra‑
ção Local; João Tocha, da  Partner da F5 Consulting e Equipa 
F5C; Hugo Martins, Candidato à Presidência da CM de Torres 
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Vedras; Duarte Pacheco, Presidente da CPD Área Oeste; Nilza 
de Sena, Vice ‑Presidente da CPN do PSD. A jornada termi‑
nou com um Jantar/conferência, no restaurante “O Braga”, 
com Miguel Poiares Maduro, Ministro Adjunto e do Desen‑
volvimento Regional.

A seis de Setembro o Presidente do Partido, Pedro Passos 
Coelho, veio a A dos Cunhados, Torres Vedras, à apresentação 
dos candidatos aos órgãos autárquicos deste concelho.

Em Setembro o Secretário de Estado das Obras Públicas, 
Sérgio Monteiro, fez a reabertura do Centro de Exames de 
Condução, no Sobral de Monte Agraço.
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Nas eleições autárquicas, de Outubro, o PSD só manteve a Pre‑
sidência da Câmara do Cadaval, perdeu a de Arruda dos Vinhos. 

As eleições autárquicas foram a 29 de Setembro. Estas elei‑
ções realizam ‑se após uma reforma administrativa que agre‑
gou freguesias, nos concelhos de Alenquer; Cadaval; Lourinhã; 
Torres Vedras. Os resultados eleitorais foram os seguintes206: 

Alenquer:
Câmara Municipal: PS – 4, 41,85%; PSD/CDS/PPM/MPT 
– 2, 28,25%; PCP/PEV – 1, 16,51%; Vereadores da nossa 
coligação – Nuno Miguel Domingos Coelho; José Augusto 
Nuno, renunciou, substituiu Eurico Borlido.
Assembleia Municipal: PS – 10, 39,76%; PSD/CDS/PPM/MPT 
– 6, 27,63%.PCP/PEV – 4, 18,27%; BE – 1, 6,82%. Cabeça de 
lista da nossa coligação – Maria Helena Pereira Nogueira Santo.
Freguesias: PS –  53, 41,79%; PSD/CDS/PPM/MPT – 28, 
26,84%; PCP/PEV – 19, 18,27%; GC – 5, 2,99%; BE – 2, 
3,12%. A nossa coligação ganhou a Freguesia de Carregado. 

Arruda:
Câmara Municipal: PS – 4, 47,84%; PSD – 3, 35,24%; Ve‑
readores do PSD – Lélio Raimundo Lourenço; Maria Olga 
Soares Campos Vidinha Porto; António Alberto Val ‑Flores 
Gama Baptista.
Assembleia Municipal: PS – 11, 43,44%; PSD – 8, 35,50%; 
PCP/PEV – 2, 10,92%.  Cabeça de lista do PSD – Carlos 
Manuel da Cruz Lourenço. 
Freguesias:; PS – 19, 43,0%; PSD – 16, 33,07%; PCP/PEV – 
3, 13,78%. Freguesias PSD – Arranhó, Cardosas.

Cadaval:
Câmara Municipal: PSD  ‑ 4, 45,14%; PS – 3, 42,15%. Presi‑
dente e Vereadores do PSD – José Bernardo Nunes; Maria 
de Fátima Gomes de Aguiar Moreira Paz; Ricardo Alexandre 
da Silva Pinteus. Rui Manuel Soares.
Assembleia Municipal: PSD – 9, 40,88%; PS – 10, 42,12%; 
PCP/PEV – 1, 7,07%; CDS/MPT/PPM – 1, 4,23%. Cabeça 
de lista do PSD – Maria do Carmo Teixeira
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Freguesias: PSD – 29, 39,61%; PS – 30, 45,91%. Freguesias 
PSD – Alguber; Cadaval e Pero Moniz; Peral.

Lourinhã:
Câmara Municipal: PS – 4, 45,71%; PSD/CDS – 3, 41,31%. 
Vereadores da nossa coligação – Hernâni Luís Henriques 
Santos; António Augusto Antunes; Vanda Gouveia Oliveira.
Assembleia Municipal: PS – 10, 42,93%; PSD/CDS – 10, 
42,52%; PCP/PEV – 1, 4,29%. Cabeça de lista do PSD – 
Nuno de Azevedo Sampaio.
Freguesias: PS – 41, 51,33%; PSD – 35, 37,28%; Freguesias 
PSD/CDS – Moita dos Ferreiros, Vimeiro Stª Bárbara.

Sobral: 
Câmara Municipal: PCP/PEV – 3, 48,55%; PS  ‑ 1, 28,28%; 
PSD/CDS – 1, 18,41. Vereador da nossa coligação – Joaquim 
Biancard Cruz.
Assembleia Municipal: PCP/PEV – 8, 47,05%; PS – 4, 
28,68%; PSD/CDS – 3, 19,14%. Cabeça de lista da nossa co‑
ligação – Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco. 
Freguesias: PCP/PEV – 14, 47,92%; PS – 9, 28,73%; PSD/
CDS – 4, 18,09%.

Torres:
Câmara Municipal: PS – 6, 54,26%; PSD – 2, 19,72%; PCP/
PEV – 1, 8,57%. Vereadores d0 PSD – Hugo Martins e Luís 
Aniceto.
Assembleia Municipal: PS – 15, 47,92%; PSD – 7, 21,57%; 
PCP/PEV – 3, 9,99%; CDS – 1, 4,7%. Cabeça de lista do 
PSD – Luís Carlos Jordão Sousa Lopes.
Freguesias: PS – 76, 47,07%; PSD – 31, 21,81%; PCP/PEV – 13, 
10,91%; CDS – 2, 3,1%; Ind. – 2,48% Freguesias PSD – Freiria.

Total de 201 Mandatos, PSD e em coligação, assim ob‑
tidos nos seis Concelhos:

Câmaras – 15.
Assembleias Municipais – 43.
Freguesias – 143.
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Duarte Pacheco na Mesa do Conselho Nacional de Novembro, foto in 
“Povo Livre” de 6 de Novembro de 2013.

A 12 de Novembro, tomaram posse os órgãos da Distrital, 
eleitos em 3 de Novembro, na presença de Luís Montenegro, 
Líder Parlamentar: 

Tomada de posse do Presidente da CPD, perante Luís Montenegro e Lé‑
lio Lourenço.

Mesa da Assembleia Distrital:
Presidente – Lélio Lourenço.
Vice ‑Presidente – Aristides Sécio.
Secretários: Ana Maria Martins; Victor Ronca.
Suplente – Álvaro Nunes Luiz
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Comissão Politica Distrital: 
Presidente – Duarte Pacheco.
Vices: Damas Antunes; Pedro Afonso Monteiro.
Tesoureiro – Tânia Mourato. 
Vogais: Vítor Pinteus; Hernâni Santos; Jorge Marques; Ricar‑
do Coelho; Ana Margarida; David Bernardino; Duarte Nuno 
Gonçalves; Augusto Ramos; Carlos Damião Filipe
Suplentes: Rui Oliveira Alves; Eduardo Oliveira Nunes; San‑
dra Rebeca Lourenço; Ana Mafalda Costa Lourenço.  

Conselho de Jurisdição Distrital:
Presidente – Marco Claudino.
Vogais: Teresa Faria de Sousa; Bernardino Cardoso; Edi 
Gama; Paulo Fernando Pascoal.

Comissão Distrital Auditoria Financeira:
Presidente – José Afonso Santos.
Membros: Idalécia Franco da Silva; Hugo Simões Machado.

2014

No dia 11 de Janeiro os TSD comemoram no Vimeiro o 
seu 30º aniversário, com a presença de Pedro Passos Coelho, 
estiveram presentes outros dirigentes nacionais.
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A 21 de Fevereiro de 2014, Duarte Pacheco apresentou uma 
Moção Temática “Por uma linha do Oeste sustentável” aprova‑
da por larga maioria no  XXXV Congresso Nacional, realiza‑
do no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde é reeleito como 
1º Secretário da Mesa do Congresso, Joaquim Biancard Cruz 
foi eleito para o CN207.

Duarte Pacheco na defesa da Moção, no Congresso.

A Distrital do Oeste, considera esta infraestrutura como um “fator 
de desenvolvimento insubstituível” para a região, pelo que defendeu, 
a par da modernização e eletrificação (já prevista no Estudo técnico 
das infraestruturas de elevado valor acrescentado), um novo traça‑
do a partir da Malveira, pelo vale do Trancão até à linha do Norte 
de Sacavém, “de modo a transportar os passageiros diretamente para Lisboa 
e aproximar a produção do Oeste aos principais portos de exportação e assim 
contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento do país.” 

A 2 de Março a CPN aprovou a proposta do Secretário‑
‑Geral, José Matos Rosa, para Lélio Lourenço ser um dos 
Secretários ‑Gerais Adjuntos.
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No primeiro de Maio deste ano realizou ‑se no Sobral de 
Monte Agraço a V edição da “Academia Oeste tem Futuro”, 
auditório cheio, com a presença da Vice ‑Presidente do Partido, 
Teresa Leal Coelho; do Secretário ‑Geral adjunto, Lélio Lou‑
renço; do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, 
Manuel Castro Almeida; do Presidente da CCDR Centro, Pedro 
Saraiva; do Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Pau‑
lo Fernandes; e Rodrigo Moita de Deus, Director de Agência 
de Comunicação. Terminou com um Jantar Conferência foi 
com Paulo Rangel e Nuno Melo, num restaurante na Sapataria.

Em Maio Joaquim Biancard Cruz, militante de Sobral de 
Monte Agraço, entrou para o Parlamento Europeu, a substi‑
tuir Graça Carvalho, foi um cargo de curta duração, (um mês) 
pois já estava em curso a campanha eleitoral para as próximas 
eleições europeias, e, que teve nas listas de candidatos Teresa 
Faria, a representar o Oeste.
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Fernando Costa, Teresa Faria, Luís Barros Mendes

Candidatos do Oeste em campanha, em Torres Vedras

A Assembleia Distrital de 5 de Maio, em Torres Vedras, 
contou com a presença do Secretário de Estado do Mar, Ma‑
nuel Pinto Abreu, e dos Deputados Feliciano Barreiras Duarte, 
e Duarte Pacheco, no âmbito das “Jornadas Melhor Portugal, 
Mais Industria, Melhor Economia. Mais Emprego”.
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A 27 de Junho Duarte Pacheco defende na Assembleia, 
uma Recomendação ao Governo, pela promoção e valorização 
da Pera Rocha no sentido de reforçar a Investigação ao nível 
da produção e tecnologia de conservação das pomoídeas, em 
especial da pera rocha, envolvendo as Instituições do Ensino 
Superior, Universidades e Institutos Politécnicos, as Associa‑
ções de Produtores, Industriais e especialistas nacionais e in‑
ternacionais.

Em 24 de Setembro deu entrada na Assembleia da República 
o Projecto de Resolução 1116/12, uma proposta subscrita por 
vários Deputados, entre eles, Duarte Pacheco, que viria a ser 
aprovada, instituindo para o dia 20 de Outubro como o “Dia 
Nacional das Linhas de Torres”. Resolução da Assembleia da 
República nº 88/2014.
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A 27 de Setembro, Assembleia Distrital, no Cadaval, com a 
presença do Secretário de Estado da Administração Local, An‑
tónio Leitão Amaro, para falar sobre o Programa Aproximar 

Em 3 de Novembro no Cadaval, realizam ‑se a 3ª edição das 
Jornadas de Consolidação, Crescimento e Coesão, com o Mi‑
nistro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, Teresa Leal 
Coelho, Vice ‑Presidente da CPN. 
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Começou ‑se a comemorar o 40º aniversário do PSD, reali‑
zando uma sessão por concelho, convidando um militante que 
seja ou tenha sido Presidente do Partido, e homenageando os 
militantes mais antigos, projectando ‑se um filme com a história 
do PSD Nacional e de Sá Carneiro, com a JSD a clamar jograis, 
escrito por Menezes Lima, Presidente da Comissão das Come‑
morações do 40º aniversário do PSD Oeste, e um filme com ac‑
ções que no Oeste tiveram a presença de Presidentes do Partido. 

Iniciou ‑se a 4de Outubro, na Lourinhã, no auditório da Bi‑
blioteca, com a presença de Pedro Santana Lopes.

Jovens que declamaram em jogral, com Santana Lopes
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A 12 de Novembro realizou ‑se mais um Jantar/debate, 
em Torres Vedras, com convidados da sociedade civil, com o 
Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
Jorge Gaspar.
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Fomos descrevendo os resultados eleitorais em cada um 
dos anos em que ocorreram eleições autárquicas, para uma 
visualização da evolução desses resultados apresentamos um 
resumo de todos os mandatos autárquicos (1976 ‑2013), obti‑
dos nos seis concelhos da Área Oeste do Distrito de Lisboa, 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de 
Monte Agraço, e Torres Vedras. 

O universo de mandatos foi variando ao longo dos ciclos 
eleitorais, com criação de novas freguesias, sendo que no ano 
de 2013, acontece o inverso, com a redução de 18 freguesias, 
que se agruparam, por força da Lei nº 11A/2013, de 28 de Ja‑
neiro, (Alenquer  ‑5; Cadaval – 3; Lourinhã  ‑ 3; Torres  ‑ 7), não 
são pois comparáveis os resultados deste ano com os anteriores.

O PSD, no Oeste, esteve em Presidências de Câmara Municipal: 
No Cadaval entre 1980 e 1989, João Ribeiro Correia; de 2002 
a Setembro de 2013 Aristides Lourenço Sécio; desde Outubro 
de 2013 à actualidade José Bernardo Nunes.
Em Arruda dos Vinhos entre 1998 e Setembro de 2013 Car‑
los Manuel Lourenço.

Entre os anos de 2002 e Outubro de 2013 manteve ‑se a Pre‑
sidência das duas Câmaras, Arruda e Cadaval, nas mãos do PSD, 
esta foi uma das razões para que a Associação de Municípios 
do Oeste, e a respectiva Comunidade Urbana, ou Intermunici‑
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pal, fosse Presidida por Carlos Lourenço, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Muncipal de Arruda dos Vinhos, entre 
os anos de 2002 a Outubro 2013.

Em 2013, há como supra se refere, diminuição de freguesias. 

Em 2013, há como supra se refere, diminuição de freguesias. 
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Parece que a JSD Distrital Oeste foi criada no primeiro se‑
mestre de 1986, é o que se subentende do relatório da CPD 
datado de 25 de Julho desse ano, e que Paulo Bento, primeiro 
Presidente deste órgão, corrobora como possível.

Julgamos, tendo por base o documento do anexo 14, ao 
ter sido recebido e assinado pelo então Presidente da Distri‑
tal, Moura Guedes, em 7 de Junho de 1986, que os primeiros 
órgãos da JSD Distrital são os seguintes: 

Mesa do Conselho Distrital:
Presidente – Mário Manuel Jacinto Rodrigues.
Vice – José Manuel dos Santos Silva.
Secretário – Ana Paula Salgueiro.

Comissão Politica:
Presidente – António Paulo Veloso Bento.
Vices: Carlos João Franco Bento; João Venâncio da Costa; 
Joaquim Jorge Nicolau.
Secretário ‑Geral – Ildefonso Monteiro Rodrigues.
Tesoureiro – Manuel Vitorino Abrantes.
Secretária – Rosa Maria Francisco Carneiro.
Vogais: João Francisco Moncóvio Correia; Ana Paula Reis; 
João Paulo Ferreira Rocha; Pedro Nuno Vítor Coelho; Judas 
Gonçalves; António Pedro Valente.

Conselho de Jurisdição: 
Presidente – Rosa Maria Mendes Matos Alves.
Vice – Ana Paula Dias dos Santos.
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Vogais: João Paulo Nobre Cruz; Júlio Manuel Baptista; Du‑
arte Rogério Matos Pacheco.
Em 17 de Dezembro de 1988 foram eleitos os órgãos Distri‑
tais, com a seguinte composição: 

Mesa do Conselho Distrital:
Presidente – Judas José Gonçalves.
Vice – Luciano José Antunes Gomes.
Secretária – Ana Sofia Oliveira Tropa.

Comissão Politica:
Presidente  ‑  António Paulo Veloso Bento.
Vices: Carlos João Franco Bento; Duarte Rogério Matos Pa‑
checo; 
Joaquim Jorge Nicolau Lourenço; António Pedro Valente; 
Ana Cristina Garcia Matos Manso.
Secretária – Rosa Maria Matos Alves.
Vogais: Manuel Vitorino Abrantes; Edite Maria Lima Costa; 
Armanda Estrela Val ‑De ‑Vigo Antunes; Sandra Isabel Da‑
vid Aguiar Branco. 

Conselho de Jurisdição: 
Presidente – Ana Paula Dias dos Santos; Maria Teresa Silva 
P ardal; Maria João Araújo; Ana Cristina Drumond Ludovice; 
João Francisco Moncóvio.   

Foto de dia de comemorações dos 40 anos da JSD Oeste, com actual e 
vários ex ‑ Presidentes.
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Presidentes da JSD Distrital da Área Oeste, abrangendo os 
mesmos concelhos, da Área Oeste, por ordem dos mandatos: 

Paulo Bento 1986 ‑17/12/88, 1992; Duarte Pacheco 1993; 
Levy Batista 1994; Ana Henriques; João Noel Mateus, elei‑
to a 19/4/97; Hélder Renato 1997 ‑2002; Ricardo Machado 
1/12/2002, 04; José Caroço; Marco Claudino, 18/10/2008‑
‑2010; João Paulo Reis, 21/3/2010 ‑2012; Jorge Faria de Sou‑
sa, desde 2012.
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Comissão Instaladora (Maio 1984)
• Francisco Manuel Elias de Carvalho – Bancário BNU
• José António Prazeres Santos – Inspetor de Vendas SHELL
• Arlete Eugénia Reixa Parreira – Empregada de Escritório 
TECNICALQUE
• João Manuel da Silva Bernardes – Professor do Ensino Se‑
cundário MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Eleições Órgãos Distritais (13 Julho 1984)
Francisco Manuel Elias de Carvalho
Eleições Órgãos Distritais (7 Junho 1986)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – José António Prazeres dos Santos
Vice‑Presidente – Maria da Conceição Anão Queimado Ri‑

beiro Calhamar
Vice‑Presidente – Rui Marques Cipriano
Secretário – António Maria Borges Júnior
Secretário – João Maria Elias de Carvalho

Secretariado Distrital
Secretário Coordenador – Francisco Manuel Elias de Carvalho
Vice‑Secretário – Celso da Costa Faro
Vogais: 

• Rogério Agostinho Ribeiro Calhamar
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• José Manuel Lopes Carmo Marques
• Eurico João Alves Borlido
• Nuno Filipe Ferreira Garraz Picado
• António Paulo Veloso Martins Bento
• Luís Manuel Santos Ventura Adelino
• Maria Gertrudes Lopes Daniel

Eleições Órgãos Distritais (3 Novembro 1989)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Maria da Conceição Anão Queimado Ribei‑

ro Calhamar 
Vice‑Presidente –Eduardo Afonso Moreira Lopes 
Vice‑Presidente – António Maria Borges Júnior
Secretário – José António Prazeres dos Santos
Secretário – Luís Manuel Santos Ventura Adelino

Secretariado Distrital
Secretário Coordenador – Francisco Manuel Elias de Carvalho
Vice‑Secretário – Celso da Costa Faro
Vogais: 

• Filomena Maria da Conceição Malvar Cruces de Magalhães
• Eurico João Alves Borlido
• José Manuel Lopes Carmo Marques
• José Militão Nobre Pintéus
• João Neves Silva Gaiteiro
• Ana Paula Ramos Franco
• Carlos Manuel Jacinto

Eleições Órgãos Distritais  (31 Agosto 1990)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Maria da Conceição Anão Queimado Ribei‑

ro Calhamar 
Vice‑Presidente – José António Prazeres dos Santos
Vice‑Presidente – 
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Secretário – António Maria Borges Júnior
Secretário – António Ribeiro Abreu

Secretariado Distrital
Secretária Coordenadora – Filomena Maria da Conceição 

Malvar Cruces de Magalhães
Vice‑Secretário – Eduardo Afonso Moreira Lopes
Vogais: 

• Ana Paula Ramos Franco
• Luís Manuel Santos Ventura Adelino
• António Paulo Veloso Martins Bento
• João Neves Silva Gaiteiro
• Alberto Tapadinhas de Assunção
• Ana Maria Santos Martins
• Alda Maria Silva Morais Silva

Eleições Órgãos Distritais (13 Novembro 1994)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Rui José Santos Silva 
Vice‑Presidente – António Manuel Ascenso Sousa Gomes
Vice‑Presidente – Maria de Lurdes M A Vieira Alvoeiro
Secretário – Maria do Rosário G Lopes Guiomar
Secretário – Dina Maria Gonçalves Carmona
Suplente – António Ribeiro Abreu

Secretariado Distrital
Secretário Distrital – Porfírio Martins Ferreira Gil
Vice‑Secretário – Filomena Maria da Conceição Malvar 

Cruces de Magalhães
Vogais: 

• Jorge Alexandre da Silva Nunes 
• Ana Paula Ramos Franco
• Eduardo Afonso Moreira Lopes
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• Francisco Ribeiro Cipriano
• Isabel Maria Almeida Neves Teixeira
• Vítor Manuel Braga Moreira
• José Jacinto

Suplentes:
• Amélia J Santos Carvalho Silva
• Judite Maria Pires
• Alberto João Vieira
• Maria Helena Vilaverde

Eleições Órgãos Distritais (6 Fevereiro 1997)

Eleições Órgãos Distritais (22 Janeiro 1999)

Eleições Órgãos Distritais (9 Março 2001)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Porfírio Martins Ferreira Gil
Vice‑Presidente – António Manuel Ascenso Sousa Gomes
Vice‑Presidente – Ana Paula Ramos Franco
Secretário – Adolfo Luís Fonseca da Conceição
Secretário – Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto
Suplentes:

• Maria do Espírito Santo Paulo Pereira Gil
• Maria Helena Vilaverde

Secretariado Distrital
Presidente – Manuel José Guerra Pereira
Vice‑Presidente – Maria da Graça Jorge Galha
Vice‑Presidente – Duarte Nuno de Sousa Parente Fonse‑

ca Conceição
Vogais:

• Pedro Alexandre Lino Silva
• Rui Afonso Castelo
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• Ana Rita Guerra Pereira
• Maria Manuela Sacramento
• Carlos Manuel Jacinto
• Maria Amélia Gorjão Valentim
• Alberto João Vieira
• João António Gonçalves Nogueira
• Felizarda Maria Velez Malato

Suplentes:
• Maria José Frazão Severino Costa
• José Anastácio

Eleições Órgãos Distritais (6 Maio 2004)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Porfírio Martins Ferreira Gil
Vice‑Presidente – António Manuel Ascenso Sousa Gomes
Secretário – Manuel José Guerra Pereira
Secretário – Ana Paula Ramos Franco
Suplentes:

• Carlos Manuel Jacinto
• Maria do Espírito Santo Paulo Pereira Gil

Secretariado Distrital
Presidente – Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto
Vice‑Presidente – Jorge Alexandre da Silva Nunes
Tânia Isabel Ramos Mourato
Tesoureiro – Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira
Juventude – Filipa Alexandra Agostinho Jorge Ribeiro Ja‑

cinto
Vogais:

• Pedro Miguel Nobre Ulpiano
• Eurico João Alves Borlido
• Dalila do Carmo Miranda de Jesus Carvalho
• Ana Filipa Silva Almeida Santos
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• Maria da Graça Jorge Galha
• Olinda Maria Ramalho Dias

Suplentes:
• Armando Maria Esperança Paixão
• Joaquim Amílcar de Carvalho Cruz
• Felizarda Maria Velez Malato
• Maria Amélia Gorjão Valentim
• José Anastácio

Eleições Órgãos Distritais (28 Fevereiro 2008)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Acácio Fernando Vieira Garcia Várzea
Vice‑Presidente – Vítor Inácio Cerqueira
Secretário – Rita Isabel Correia Ferreira Cipriano
Secretariado Distrital
Presidente – Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto
Vice‑Presidente – Jorge Alexandre da Silva Nunes
Vice‑Presidente – Anabela do Carmo Gomes Vieira Gar‑

cia Várzea
Tesoureiro – Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira
Vogais:

• Tânia Isabel Ramos Mourato
• Ana Paula Ramos Franco
• Filipa Alexandra Agostinho Jorge Ribeiro Jacinto

Eleições Órgãos Distritais (25 Janeiro 2014)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Eurico João Alves Borlido
Vice‑Presidente – Duarte Rogério M. Ventura Pacheco
Vice‑Presidente – Jorge Humberto Pereira Luís
Secretário – Luís Carlos Marques Matias
Secretário – Filomena Maria Isidoro Silva Pintéus
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Secretariado Distrital
Presidente – Ricardo João Mendes de Almeida Coelho
Vice‑Presidente – Vítor David Rodrigues Ronca
Vice‑Presidente – Marina Isabel Moita Campos
Tesoureiro – Vítor Manuel Matias Pinto de Carvalho Lemos
Vogais:

• Vítor Manuel Andrade Pereira
• Marta Susana da Conceição Caseirito
• Liliana Filipa Rodrigues Batista

Eleições Órgãos Distritais (19 Setembro 2014)
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente – Eurico João Alves Borlido
Vice‑Presidente – Duarte Rogério M. Ventura Pacheco
Vice‑Presidente – Jorge Manuel Resende Marques
Secretário – Nuno Miguel Évora Pereira
Secretário – Filomena Maria Isidoro Silva Pintéus

Secretariado Distrital
Presidente – Ricardo João Mendes de Almeida Coelho
Vice‑Presidente – Vítor David Rodrigues Ronca
Vice‑Presidente – Marta Susana da Conceição Caseirito
Tesoureiro – Vítor Manuel Matias Pinto de Carvalho Lemos
Vogais:

• Vítor Manuel Andrade Pereira
• João Aires Portela Pessa Cabral de Soveral
• Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa
• Liliana Filipa Rodrigues Batista



268

SIGLAS

AD – Aliança Democrática
ADAPECIL – Associação de Amor para a Educação Cidadãos
Inadaptados da Lourinhã.
ADRO – Associação de Desenvolvimento Regional do Oeste.
ALAMBI – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente 
do Concelho de Alenquer.
ANASD – Associação de Autarcas Sociais Democratas
APECI – Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas.
APU – Aliança Povo Unido
AR – Assembleia da República.
ARS – Administração Regional de Saúde
ASD – Autarcas Sociais Democratras
ASDI  ‑ Acção Social Democrata Independente.
BNU – Banco Nacional Ultramarino
CAC – Clube Artístico e Comercial
CAERO – Centro de Apoio ao Empresário da Região Oeste
CAP – Confederação da Agricultura Portuguesa
CDE – Comissão Democrática Eleitoral
CDS – Centro Democrático Social
CEE – Comunidade Económica Europeia
CIM – Comunidade Intermunicipal
CJD – Conselho de Jurisdição Distrital
CJN – Conselho de Jurisdição Nacional
CM – Câmara Municipal
CN – Conselho Nacional
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CPD – Comissão Politica Distrital
CPN – Comissão Politica Nacional
DGB – Central Sindical Alemã (Deutscher Gewerkschafts bund)
DGT – Direcção Geral do Território
FEPU – Frente Eleitoral Povo Unido.
INE – Instituto Nacional de Estatística.
IPSD – Instituto Progresso Social e Democracia
IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social.
JC – Juventude Centrista
JSD – Juventude Social Democrata
LO – Central Sindical Sueca (Lands organisationen)
MDP – Movimento Democrático Português
MES – Movimento de Esquerda Socialista
MFA – Movimento das Forças Armadas
MIRN  ‑ Movimento Independente para a Reconstrução Nacional
NUT – Unidade Territorial Estatística
PC – Partido Comunista
PCP – Partido Comunista Português
PEDIP – Plano Estratégico de Desenvolvimento da Indústria Por‑

tuguesa
PEV – Partido Ecologista os Verdes.
PPD – Partido Popular Democrático
PS – Partido Socialista
PSD – Partido Social Democrata
RALIS – Regimento de Artilharia de Lisboa.
RFA – República Federal Alemã
SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social
SIDA  ‑ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SINDEP – Sindicato Nacional e Democrático dos Professores. 
TSD – Trabalhadores Sociais Democratas
UDP – União Democrática Popular
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Anexo 1
Currículo de MARIA RAQUEL RIBEIRO, na X Legislatura:  

Data de nascimento 
§  1925 ‑03 ‑16. 
Localidade 
§  Cadaval / Lisboa. 
Habilitações literárias 
§  Curso do Instituto Superior do Serviço Social de Lisboa 

(1948).
Profissão 
§  Assistente Social; 
§  Alta funcionária pública. 
Carreira profissional 
•  Inicia funções no Instituto de Assistência à Família (1949); 
•  Chefe do Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (1957 ‑1971); 
•  Dirigente do Sindicato Nacional dos Profissionais de Ser‑

viço Social durante 10 anos; 
•  É considerada uma das principais promotoras da Comis‑

são Portuguesa do Conselho Internacional do Serviço Social, 
a que presidiu em 1969; 

•  Membro da Comissão de Acção Socialdos Bairros Mu‑
nícipes de Lisboa; 

•  Membro do Serviço Social Internacional (Genebra); 
•  Correspondente do Service Sociale d’Aide aux Emigrants 

(Paris). 
Perfil político ‑ideológico 
•  Católica. Vice ‑presidente da Secção da Associação de As‑

sistentes Sociais na União Católica Internacional do Serviço 
Social (Bruxelas); 
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•  Integrou a “Ala Liberal” da Assembleia Nacional; 
•  Membro do Conselho Nacional do Partido Social De‑

mocrata (1990 ‑1992); 
•  Membro do Conselho Geral do PSD, e da Comissão Po‑

lítica Distrital da Área Metropolitana de Lisboa (1993 ‑1994). 
Carreira político ‑administrativa 
§  Pertenceu a diversas comissões interministeriais; 
§  Membro do Conselho da Corporação da Assistência; 
§  Directora ‑Geral da Assistência Social (1973); 
§  Directora do Instituto da Família e Acção Social; 
§  Assessora dos Secretários de Estado os Retornados, da Se‑

gurança Social e do Ministro dos Assuntos Sociais (1975 ‑1981); 
§  Presidente da Comissão Instaladora e do Conselho Di‑

rectivo do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa 
(1981 ‑1988); 

§  Directora ‑Geral da Família e Presidente do Conselho Exe‑
cutivo do Ano Internacional da Família (1990 ‑1992). 

Carreira parlamentar 
Legislaturas  Círculo  Comissões
X  Lisboa  Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social.
X Legislatura (1969 ‑1973)

Fonte: http://app.parlamento.pt/PublicacoesOnLine/
DeputadosAN_1935 ‑1974/html/pdf/r/ribeiro_maria_ra‑
quel.pdf
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Anexo 2
Capa de caderno com as quotas de 1975
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Anexo 3
Quotas mensais de militante de Ribaldeira
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Anexo 4
Resumo das Intervenções de Moura Guedes, na 

Constituinte

Nome: GUEDES, Afonso de Sousa Freire Moura
Nome Parlamentar: Moura Guedes
Partido: Partido Popular Democrático

Intervenções:
Apresenta um requerimento solicitando informações sobre 

a exportação de vinho. (18/17 ‑7 ‑75/403.)
Tece considerações sobre a situação política do País, 

referindo ‑se à onda de violência ultimamente verificada. (26/6‑
‑8 ‑75/640.)

Intervém na discussão do artigo 2.º do parecer da Comis‑
são dos Princípios Fundamentais da Constituição (Estado de‑
mocrático e transição para o socialismo). (28/8 ‑8 ‑75/710.)

Idem do artigo 3.º (Soberania e legalidade). (28/8 ‑8 ‑75/722.)
Refere ‑se à tomada de posse do V Governo Provisório. 

(29/98 ‑75/730.)
Tece algumas considerações sobre o apelo formulado pela 

Intersindical ‑CGTP para a paralisação do trabalho por meia 
hora. (33/20 ‑8 ‑75/859.)

Idem sobre a conjuntura política. (38/28 ‑8 ‑75/1037.)
Refere ‑se ao VI Governo Provisório. (52/25 ‑9 ‑75/1511.)
Protesta contra afirmações proferidas pelo Deputado Jaime 

Gama (PS) numa sua intervenção respeitante à situação polí‑
tica nos Açores, tecendo, de imediato, algumas considerações 
sobre a crise política nacional. (60/9 ‑10 ‑75/1827.)

Intervém na discussão do artigo 23.º (Família). (67/22 ‑10‑
‑75/2113.)
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Faz um protesto contra a votação do referido artigo. (67/22‑
‑10 ‑75/2115.)

Refere ‑se à manifestação realizada no Porto de apoio ao VI 
Governo Provisório. (72/30 ‑10 ‑75/2289.)

Faz a análise das diferentes fases da revolução portuguesa. 
(106/17 ‑1 ‑76/3443.)

Subscreve, com outros Deputados, uma declaração de voto 
relativa ao artigo 30.º (Funções) do parecer apresentado pela 
7.ª Comissão, relativo ao poder local. (106/17 ‑1 ‑76/3485.)
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Anexo 5 
Resumo das Intervenções de Bento Gonçalves, na 

Constituinte 

Nome: GONÇALVES, José Bento
Nome Parlamentar: Bento Gonçalves
Partido: Partido Popular Democrático

Intervenções:
Tece algumas considerações sobre o cooperativismo em 

Portugal. (36/23 ‑8 ‑75/968.)
Pronuncia ‑se sobre problemas que afectam os viticulto‑

res, designadamente os relativos à comercialização do vinho. 
(40/30 ‑8 ‑75/1113.)

Refere ‑se à reacção das cooperativas relativamente ao De‑
creto Lei n.º 390/75, pedindo a revogação deste. (48/18 ‑9‑
‑75/1376.)

Faz uma declaração de voto relativamente ao artigo 10.º do 
parecer da Comissão dos Direitos e Deveres Fundamentais ao 
título III  ‑ Proibição do lock ‑out. (52/25 ‑9 ‑75/1523.)

Intervém na discussão do artigo 14.º do mesmo parecer 
(Direito de propriedade privada). (55/1 ‑10 ‑75/1655.)

Idem do artigo ‑8.º (Participação dos trabalhadores na reor‑
ganização das unidades produtivas), o qual baixara à respectiva 
comissão. (66/18 ‑10 ‑75/2061.)

Faz uma declaração de voto relativamente ao mesmo arti‑
go. (66/18 ‑10 ‑75/2063.)

Intervém na discussão do artigo 4.º do parecer relativo à 
organização económica (Cooperativismo). (74/3 ‑11 ‑75/2400 
e 2404.)
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Faz uma declaração de voto relativa ao mesmo artigo. (74/3‑
‑11 ‑75/2413.)

Refere ‑se à aprovação do artigo da Constituição respeitan‑
te à liberdade de criação de cooperativas. (76/6 ‑11 ‑75/2470.)

Intervém na discussão do artigo 14.º do referido parecer 
(Minifúndios). (78/8 ‑11 ‑75/2597.)

Apresenta um requerimento solicitando informações rela‑
cionadas com a suspensão da concessão de créditos às empre‑
sas do sector têxtil. (105/16 ‑1 ‑76/3404.)
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Anexo 6
Resumo das Intervenções de Furtado Fernandes, na 

Constituinte

Nome: FERNANDES, José António Nunes Furtado
Nome Parlamentar: Furtado Fernandes
Partido: Partido Popular   Democrático

Intervenções:
Intervém na discussão, do artigo 10.º do projecto de. (6/17‑

‑6 ‑75/98.)
Apresenta requerimento, solicita informações sobre inten‑

ções legislativas do Governo quanto às comissões de trabalha‑
dores. (8/19 ‑6 ‑75/127.)

Faz considerações sobre a situação económica de crise 
do País, designadamente na indústria automóvel. (17/16 ‑7‑
‑75/364.)

Intervém na discussão, na generalidade, dos projectos de 
Constituição e propostas de sistematização da mesma apresen‑
tados pelos diversos grupos parlamentares. (20/19 ‑7 ‑75/470.)

Referindo ‑se às comissões de trabalhadores pronuncia ‑se so‑
bre a situação laboral no Casino do Estoril. (23/25 ‑7 ‑75/576.)

Faz declaração de voto sobre o artigo 2.º do parecer da Co‑
missão dos Princípios Fundamentais da Constituição. (28/8‑
‑8 ‑75/714.)

Foca alguns aspectos relacionados com o apelo da Inter‑
sindical CGTP à paralisação do trabalho por trinta minutos. 
(33/20 ‑8 ‑75/864.)

Faz uma declaração de voto sobre o parecer da Comissão 
dos Direitos e Deveres Fundamentais, título III  ‑ Direitos e 
deveres económicos, socais e culturais. (43/10 ‑9 ‑75/1216.)
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Intervém na discussão, do referido parecer. (44/11 ‑9‑
‑75/1243.)

Critica a actuação da Intersindical ‑CGTP e refere ‑se a um 
comunicado de um núcleo de professores do Movimento da 
Esquerda Socialista (MES). (46/13 ‑9 ‑75/1313.)

Participa na discussão, do referido parecer. (46/13 ‑9‑
‑75/1322.)

Intervém na discussão do artigo 2.º (Direito ao trabalho) 
do mesmo parecer apresentando uma proposta de alteração. 
(47/12 ‑9 ‑75/1350 e 1355.)

Idem do artigo 3.º (Garantia do direito ao trabalho), apre‑
sentando uma proposta de alteração. (47/17 ‑9 ‑75/1360 e 
48/18 ‑9 ‑75/1383 e 1389.); do artigo 7.º (Comissões de traba‑
lhadores). apresenta proposta de alteração. (49/19 ‑9 ‑75/1413, 
1431 e 1433 e 50/20 ‑9 ‑75/1459 e 1464.); do artigo 9.º (Direi‑
to à greve). (51/24 ‑9 ‑75/1493.); do artigo 11.º (Liberdade sin‑
dical). (52/25 ‑9 ‑75/1533.); Idem. (53/26 ‑9 ‑75/1561 e 1582.)

Subscreve uma proposta de alteração relativamente ao ar‑
tigo 16.º (Saúde). (57/3 ‑10 ‑75/1723.)
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Anexo 7
Currículo de Afonso de Moura Guedes, feito pelo 

próprio, em Junho de 1991
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Anexo 8
Intervenção politica da Moura Guedes, em 27 de Agosto 

de 1975, atacando o Governo de Vasco Gonçalves

O Sr. Presidente:  ‑ Tem a palavra o Sr. Deputado Moura 
Guedes.

O Sr. Moura Guedes (PPD):  ‑ Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
Creio que já dissemos, neste hemiciclo, quase tudo quanto se 
impunha dizer acerca da actual conjuntura política:

Que o Primeiro ‑Ministro é inapto.
Que o V Governo Provisório é uma farsa.
Que a Intersindical não representa os trabalhadores.
Que a imprensa estatizada é a mentira em letra de forma.
Que a rádio e a televisão são anti ‑informação alienante.
Que vivemos no caos e na desordem.
Que a independência nacional está em perigo.
Que a economia se afunda.
Que o desemprego aumenta.
Que o golpismo é a vida quotidiana da política.
Que as minorias engoliram as autarquias.
Que o MFA violou a plataforma firmada com os partidos.
Que a 5.ª Divisão tem sido uma lavagem ao cérebro.
Que os partidos políticos são desprezados e insultados.
Que o Sr. Correia Jesuíno é o que é.
Que, em suma, os destinos de Portugal se resolvem mal, 

nas costas do povo e contra a vontade do povo.
Vozes:  ‑ Muito bem!
O Orador:  ‑ Já dissemos tudo isto, neste hemici‑

clo, através da voz clara de muitos homens livres, deputa‑
dos dos vários partidos democráticos, aqui representados. 
Dissemo ‑lo sem alegria, mas com firmeza. Sem orgulho, mas 
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com independência. Sem triunfalismos, mas em voz alta. 
Em voz tão alta que não poderia deixar de chegar a Belém. 
Que chegou com certeza a Belém.

Aos ouvidos do general Costa Gomes, Presidente da Re‑
pública Portuguesa.

E apontámos já a razão próxima e evidente de todos es‑
tes males: o facto de termos a conduzir os destinos do País 
um governo sem competência e sem credibilidade, que 
não representa o povo e que o povo não aceita nem quer. 
Dissemo ‑lo em voz tão alta e tão firme que não podia deixar 
de chegar a Belém.

Aos ouvidos do Sr. Presidente da República, general Cos‑
ta Gomes.

Disseram tudo isto, também, alguns dos melhores soldados 
da Revolução. A que logo se juntou o clamor de muitos outros 
militares. Dos mais puros. Dos mais corajosos. Dos mais fiéis 
à esperança revolucionária.

Disse tudo isto, também, o próprio povo.
Com a rudeza simples da sua voz. Com a força incontrola‑

da dos seus gestos. Ao longo de todo o País.
Muito menos a voz desse povo poderia deixar de chegar a 

Belém. Porque é essa voz que, com o seu «sim» ou o seu «não», 
confere ou retira legitimidade a todo e qualquer poder polí‑
tico concreto, seja a que nível for  ‑ incluindo o alto poder de 
que V. Ex.ª, Sr. Presidente da República, se encontra investido. 
Pois o certo é que, não obstante tudo isso, não obstante 
a força, a clareza e a enorme amplitude de expressão des‑
sa vontade nacional, tudo continua na mesma neste país. 
À frente de um governo que finge que governa continua um 
Primeiro ‑Ministro incompetente e descontrolado, que insulta 
tudo e todos, protegido pela muralha de aço da demagogia da 
maior parte das órgãos de informação.
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Vozes:  ‑ Muito bem!
O Orador:  ‑ E o País, sem rei nem roque, sem mão firme 

capaz de segurar o leque dos seus destinos, caminha veloz‑
mente, de velas enfunadas pelo tola orgulho da cega presun‑
ção, direito aos escolhos da catástrofe final, orgulhosamente 
só, orgulhosamente ridículo, orgulhosamente inconsciente da 
própria tragédia que o envolve.

Aplausos.
Sr. Presidente da República:
Fosse eu uma personalidade e escrevia ‑lhe uma car‑

ta aberta. Mas não sou. Sou um simples rural que o povo 
mandou a esta Assembleia para o representar. Nessa medi‑
da, e apenas nessa medida, sou uma pessoa importante. Te‑
nho a importância do povo que represento. Do povo em 
nome de quem voto e intervenho, proponho e contesto. 
É nessa qualidade que lhe falo, de homem para homem, Sr. 
Presidente da República.

Sem esquecer a dignidade das suas elevadas funções.
Sem esquecer a dignidade das minhas elevadas funções.
Vozes:  ‑ Muito bem!
O Orador: ‑ Como símbolo vivo da Pátria que o senhor é. 

Como representante, livremente eleito, do povo que eu sou. 
Do povo autêntico. Do que não precisa de ser vanguarda de 
coisa nenhuma porque é ele próprio.

Desse povo que não quer ser apunhalado pelas costas.
Que não aceita novas mordaças.
Que não está disposto a dobrar a servis à conta de nenhu‑

ma ditadura.
Sr. Presidente da República:
Tenho qualquer coisa de muito simples a dizer ‑lhe.
Faço ‑o depois de ter escutado as queixas e os desabafos de 

muita gente modesta e trabalhadora das aldeias e dos campos.
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Gente que raras vezes aparece nas manifestações ou nos 
comícios porque está a trabalhar.

Vozes:  ‑ Muito bem!
Aplausos.
O Orador:  ‑ Gente que, neste momento, sofre e se angus‑

tia com o que se passa. Sem perceber nada de tudo isto. Sem 
entender para onde vai o País. Profundamente desiludida com 
tudo isto. Gente que pôs toda a sua confiança em V. Ex.ª e que 
começa a estar desiludida com o seu silêncio. Gente que jogou 
toda a sua esperança naquela sua palavra ou naquele seu ges‑
to decisivo que hão ‑de salvar o País, e já tardou demais. Essa 
gente, que é o País real, exige ‑lhe três coisas, Sr. Presidente: 
a primeira é clareza; a segunda é decisão; a terceira é rapidez.

Aplausos.
Sobretudo, rapidez, Sr. Presidente. Porque o povo tem plena 

consciência de que o tempo trabalha contra ele e que cada dia que 
passa pode ser irrecuperável para a história e para a Revolução. 
Sobretudo rapidez.

Sem tímidos enleios em manobras de corredores; sem ce‑
gos ofuscamentos perante o esplendor de pseudo ‑apoteóticas 
manifestações minoritárias, de mítico apoio a figuras políticas 
embalsamadas.

Clareza, decisão e rapidez, Sr. Presidente da República.
Daqui a uma semana poderá ser tarde. Daqui a um mês sê‑

‑lo ‑á com certeza.
«Não saber arriscar, é deixar de ser chefe», escreveu lapi‑

darmente alguém.
Toda a decisão envolve um risco. Mas a função dos chefes 

é justamente a de saberem assumir os riscos
A sua grandeza advém de não se demitirem dos deveres que 

a história lhes impõe; de se recusarem a refugiar ‑se na como‑
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didade das abstenções que tantas vezes se confundem com as 
cumplicidades.

Vozes:  ‑ Muito bem!
O Orador:  ‑ Carremment, Sr. Presidente da República, a 

opção que se põe a V. Ex.ª é esta:
Ou estar com o povo português e com os partidos políticos 

que realmente o representam;
Ou estar com esse reduzido feixe de minorias iluminadas e 

paternalistas que hoje saem para a rua em manifestações, numa 
desesperada tentativa de pressão sobre V. Ex.ª, e que apenas se 
representam a si próprios.

Vozes:  ‑  ‑ Muito bem!
O Orador:  ‑ A primeira escolha conduz ao socialismo e à 

democracia e passa inevitavelmente pela destituição de Vasco 
Gonçalves e do seu governo fantoche.

Vozes:  ‑ Muito bem!
Aplausos.
O Orador:  ‑ A segunda conduz à ditadura e ao capitalismo 

de Estado e concilia ‑se perfeitamente com a manutenção de 
Vasco Gonçalves e do seu V Governo no Poder.

Aplausos.
Fonte: http://debates.parlamento.pt/page.aspx?cid=r3.

dac&diary=s1lacn38 ‑1039&type=texto



291

Anexo 9
Intervenção de Moura Guedes, na Assembleia, antes da 
ordem do dia, na 105º sessão, no Diário da Assembleia, 

de 17 de Janeiro de 1976:

O Sr. Moura Guedes (PPD):  ‑ Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
Como os homens, também as revoluções nascem, crescem 

e virão a morrer um dia, para darem lugar a outras revoluções 
e a outros homens.

Como os homens, também as revoluções têm às vezes in‑
fâncias turbulentas, adolescências difíceis, amores precoces, es‑
pinhas carnais, impulsos incontrolados, calores súbitos, saltos 
inesperados de humor, birras e sarampo. 

Risos. 
E um dia, se tudo corre bem, se os complexos criados ao 

longo do processo de crescimento não foram demasiado as‑
fixiantes; se as inibições geradas não foram demasiado blo‑
queadoras dos dinamismo existenciais, numa certa manhã de 
qualquer Novembro, as revoluções, como os homens, olham‑
‑se, de frente, no espelho da realidade e descobrem ‑se adultas, 
democráticas, revoluções.

Com os primeiros pêlos na cara, saldo porventura de algu‑
mas desilusões, defrontam ‑se de repente com a realidade de si 
mesmas, dando ‑se conta de que, sem saberem bem como, aque‑
le caos de impulsos e sentimentos descontrolados, no meio do 
qual se debatiam, surge subitamente ordenado na unidade de 
um projecto e na força serena de uma vontade determinada e 
livre, capaz de o atingir. Pois assim aconteceu com a Revolução 
do 25 de Abril. Também ela teve a sua primo ‑infecção que foi 
Spínola, a sua tosse convulsa que foi Gonçalves, a sua alergia 
que foi Varela Gomes, as suas bexigas loucas que foi Otelo. 
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Risos. 
Não chegou ao sarampo, que seria Cunhal, com o País trans‑

formado inexoravelmente num quarto calafetado de vermelho, 
por que a sábia medicina dos comandas, oportuna e profilác‑
tica, soube fazer atalhar o mal a tempo. 

O Sr. Guerreiro Norte (PPD):  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Também, ela revolução, se deu aos inocentes 

jugos da infância, brincando com carrinhos de corda e com 
chaimites, com fisgas e com G ‑3.

Também ela teve os seus Fittipaldi adolescentes coroados na 
glória efémera de um rally provinciano de domingo; os seus frus‑
trados Tom Mix de história em quadradinhos, de boina truculenta 
e inoperacional ao lado, a fazer desmaiar, deliquescentes, as don‑
zelas cinéfilas; os seus Três Mosqueteiros, de espada de madeira, 
que, como sempre, haviam de ser quatro e não sabiam esgrima. 
Também ela viveu a louca feérie de carnavais de soldados masca‑
rados de políticos e de políticos en herbe mascarados de solda‑
das, desfilando sem fim na escola do samba de um pandemónio 
colectivo e desafinado, em que valia tudo e não acontecia nada. 
Risos. 

Também ela se esgotou em longas «directas» sem sono, mergu‑
lhada nos fundos delirantes e oníricos de toda a espécie de liambas 
ideológicas, de todos os excessos verbais, de todos os desvairados 
projectos mais ou menos despenteados de salvação do mundo. 
Também ela teve as suas paixões definitivas, as suas juras de 
amor eterna, os seus gargarejos à chuva, na, direcção de dis‑
tantes janelas da fachada leste, da Europa ... ou de Cuba. 
Também ela foi buscar um dia à estante mal provida da sua 
inexperiência aquele manual infantil de primeiras letras po‑
líticas que um dia tapara caído no capim longínqua da Gui‑
né. E relendo ‑o com avidez, se convenceu de que aquelas 
primeiras palavras que mastigava eram as respostas últimas 
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a todas as suas angustiadas perguntas e se gravavam na pe‑
dra imperecível das verdades eternas. E as empunhou como 
se fossem o gládio flamejante da revolução verdadeira. 
Generosa até à loucura, exacerbava até ao delírio, inconse‑
quente até ao absurdo, contraditório até à quase destruição, a 
revolução portuguesa foi assim, na sua primeira fase, ao mes‑
mo tempo uma ingénua festa de aldeia e uma montanha ‑russa, 
um arriscado número do trapézio e uma romaria do Minho. 
Quando não chegou a ser um sketch de palhaços, com mais 
ou menos graça ... 

Uma voz:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Mas foi, para além disso tudo, e contendo osso 

tudo, uma página da história. Com os seus profetas ilumina‑
dos a arderem no fogo da sua própria descabelada oratória; 
com o obsceno sorriso de um ou outro leader de circunstân‑
cia, a reflectir o nada inteligente, das platónicos oportunismos; 
cem o férvido entusiasmo irresponsável dos seus bandas de 
jovens hirsutos amontoados em volta da estátua do Rossio, 
na sanha contestatária do capital e do banho; com sua pró‑
diga dissipação de filho família, delapidador incontrolado de 
dinheiros públicas e de forças produtivas; com as suas armas 
na despensa da casa e a família toda na manifestação da rua, 
com todos os seus erros, os seus excessos e o seu folclore, a 
primeira fase da neva revolução foi história que quotidiana‑
mente vivemos, nas suas grandezas e nas suas misérias, diante 
do grandioso pano de fundo do povo português, coro de tra‑
gédia grega, que haveria de ser a voe do seu próprio destino. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Em 25 de Novembro esse povo 
tomou nas suas mãos a Revolução que era sua. Para que ela 
pudesse ser Revolução; para que ele pudesse ser povo, isto é, 
sujeito da história, dono de si mesmo, construtor dos cami‑
nhos do seu futuro. 
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Nós, Partido Popular Democrático, se nunca pretendemos, 
como alguns, ser os donos da Revolução, nunca fomos como 
outras, os espectadores passivos dela. 

Uma voz:  ‑ Foram contra a Revolução. 
Vozes:  ‑ Muito bem! 
Vozes de protesto. 
O Orador:  ‑ Quando os tempos eram difíceis, a luta era Aura, 

a democracia estava em perigo, a opressão social fascista, corais 
do que um fantasma que nos rondasse a porta, estava já dentro 
da casa ... com o gonçalvismo instalado na cadeira do Poder ... 

O Sr. Vital Moreira (PCP):  ‑ Vocês é que são os sociais‑
‑fascistas. 

O Orador: ‑... nós, homens do Partido Popular Democrá‑
tico, não nos ficámos a ver a banda passar, comodamente re‑
fastelados na poltrona fofa dos oportunismos e das cobardias. 

Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Nessas horas democráticas em que o povo Por‑

tuguês teme de levantar ‑se de norte a sul do País e enfrentar 
riscos, e ser claro e firme na 

sua determinação e na sua luta pela liberdade, nós estive‑
mos com esse povo, fomos esse povo, fomos essa luta, fomos 
essa caminhada pana a democracia e para a liberdade., fomos 
com ele a Revolução. 

Uma voz:  ‑ Estiveram com o Spínola! ... 
Vozes:  ‑ Muito bem! 
Vozes de protesto. 
O Orador:  ‑ Quando o golpismo do PCP, ditado pelos 

erros acumulados das análises dos seus dirigentes e pela sua 
louca sofreguidão do poder, destruía, numa política de terra 
queimada, todas as estruturas produtivas do País, agudizando 
tensões sociais e fomentando aquele intolerável clima de ódio 
e de ameaça que vivemos durante longos meses, nós, PPD, não 
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estávamos como alguns debaixo da cama, a tremer de, medo, 
ou a espreitar astutos ... 

Burburinho. 
Riso. 
... pelo canto da cortina, a ver em que paravam as modas, à 

espera do ensejo de, serra riscos nem sobres saltos, tirarem do 
lume as castanhas que outras tinham posto a assar. 

Uma voz:  ‑ Muito bem! 
Burburinho. 
O Orador:  ‑ Enquanto isso, nós, sociais ‑democratas do 

PPD, estávamos na rua. 
Uma voz:  ‑ Como fascistas. 
O Orador:  ‑ Sujávamos as mãos, sujávamos no trabalho 

penoso de ajudarmos a construir um futuro mais livre e mais 
justo para os Portugueses. 

Uma voz:  ‑ Mostra lá os calos das mãos! 
Vozes de protesto. 
O Orador:  ‑ Atentos à urgência das tarefas, fiéis à confian‑

ça da povo, fiéis a nós próprios e ao nosso projecto de um so‑
cialismo democrático 

Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ ... de raiz humanista, virado para a igualização 

das oportunidades e das situações concretas dos Portugueses, 
construído progressivamente, num clima de paz, de liberdade 
e de entendimento entre os homens, ao ritmo exacto da von‑
tade popular. 

Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Assim, e porque a social ‑democracia que que‑

remos para Portugal, carro caminho realista e possível para este 
socialismo, não é nem será nunca um mera jugo de aparências 
ilusórias, «um capitalismo de cara lavada» ou «um mudar algu‑
ma coisa para que tudo continue na mesma», mas, antes uma 
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autêntica. transformação política económica, social e cultural 
da sociedade portuguesa, sempre nos viemos empenhando ... 

Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ ... e continuaremos a empenhar ‑nos a todos 

os níveis nessa luta, participando no VI Governo e saudando 
calorosamente, sem falsos entusiasmos, todos os passos dados 
em frente no sentido da construção desse socialismo demo‑
crático, sempre que os mesmos se mostrarem corresponder à 
livre expressão da vontade do povo português. 

O Sr. Manuel da Costa (PS):  ‑ Amén! 
Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Não poderemos, pois, tolerar que partidos 

como o CDS, novos ricos da Revolução ... 
Risos. 
... que nunca fizeram nada por este país ... 
Burburinho. 
Uma voz:  ‑ Nem vós ... 
O Orador:  ‑ ... de vocação marcadamente conservadora, 

para não dizer mais, e, como tal ...
Burburinho. 
... congenitamente incapazes não só de uma adesão au‑

têntica aos indiscutíveis valores que se misturam com os er‑
ros da, revolução portuguesa, mas incapazes até de uma 
correcta identificação dos objectivos desta, não poderemos 
tolerar, dizíamos, que partidas como o CDS suciam inopi‑
nadamente de uma qualquer porta falsa do fundo do ce‑
nário para, no delírio de um eleitoralismo prematuro ... 
Risos. 

... nos pretenderem vir acusar, a nós, PPD, de todos os ma‑
lefícios, de todas as carências e de todos os erros, cometidos ao 
longo do processo revolucionário, que ele, CDS, sobejamente 
sabe não serem da nossa autoria e que, igualmente, sabe que, 
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em devido tempo, tentámos a todo o custo evitar e denunci‑
ámos com firmeza. 

Uma voz:  ‑ E sempre denunciaremos. 
Uma voz: ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ Para depois, farisaicamente, exibir coma falsa 

alternativa a suspeita brancura das suas mãos descomprome‑
tidas ao serviço do povo, tornadas airada mais brancas pela 
oportunística acção de um qualquer Omo de circunstância. 

Vozes:  ‑ Muito bem! 
O Orador: ‑ Não saberá o CDS que numa revolução, como 

disse alguém, «ter as mãos limpas é não ter mãos»? 
Uma voz: ‑ Muito bem! 
O Orador: ‑ Fará o CDS tão fraca ideia do povo português 

que peie que bastará a simples exibição do facto negativo e 
suspeita, que é essa brancura, 

para assim o enganar? Estarão disso também convencidos 
partidos como o PS que agora. .. 

Vozes:  ‑ Falso. 
Burburinho. 
O Orador:  ‑ ... discretamente o namoram neste hemiciclo 

e não, só, num constante arrulhar de madrigais ... 
Burburinho. 
Uma voz:  ‑ Calma ... 
O Orador: ‑... louvando em todas as oportunidades e fora 

delas ... 
Vozes de protesto. 
... a coerência, a lhaneza e o bom porte do CDS ... 
Burburinho. 
Uma voz:  ‑ O que é que vocês fizeram? 
O Orador:  ‑ ... enquanto, sem razão aparente, nos atacam em 

todas as circunstâncias a nós, PPD, rapidamente esquecidos ... 
Vozes de protesto.
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... daqueles tempos duros de luta em que, na barricada políti‑
ca desta Assembleia, e fora dela, um e outro partido lutávamos 
ombro a ombro, somos, na defesa da democracia e da liberdade? 

Gargalhadas. 
Vozes de protesto. 
Aplausos. 
Estarão o CDS e o PS convencidos de que o povo português 

terá cometido algum equívoco nas eleições de Abril último ... 
Uma voz:  ‑ Estás à rasca ... 
O Orador:  ‑ ... algum leve erro de apreciação que possa vir 

a querer corrigir, como por exemplo, o de se ter apercebido 
de que o socialismo que pretendia não era, efectivamente, o 
socialismo do ódio e da luta de classes, que volta as pessoas 
umas contra as outras, mas antes um socialismo humanista do 
tipo das sociais democracias europeias? 

Uma voz:  ‑ Vai ao merceeiro ... 
Vozes de protesto. 
O Sr. Presidente:  ‑ O Sr. Deputado está no limite do seu 

tempo; agradecia ‑lhe o favor de concluir. 
O Orador: ‑ Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Muito 

obrigado.
Estará o PS convencido de que não irá ganhar outra vez as 

eleições em Cascais? 
Risos. 
Burburinho. 
Estarão o CDS e o PS convencidos, um e outro, de que só 

unidos (les bons esprits se rencontrent) e a união faz a força. 
Uma voz:  ‑ Também sabes francês?! 
Outra voz:  ‑ Ó pá, vai falar para outro lado. 
Burburinho. 
O Orador:  ‑ Poderão fazer face ao PPD e ao volume de vo‑

tos que as murmurações surgidas à volta de umas sondagens, 
que dizem para aí que foram feitas, parecem atribuir ‑lhe? 



299

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Uma voz:  ‑ Lá veremos. 
O Orador:  ‑ Será esta a razão porque o Sr. Dr. Salgado Ze‑

nha ... 
Burburinho. 
... terá deixado de ser marxista e até parece que terá, arras‑

tado consigo, nessa histórica decisão, o próprio Marx, no dizer 
do Deputado Sr. Dr. José Luís Nunes? 

A Sr.ª Fernanda Seita (PS):  ‑ Vocês andam um bocado con‑
fundidos. 

O Orador:  ‑ Grassará por aí alguma febre eleitoral aguda, 
doublé de psitacose? 

Burburinho. 
Risos. 
O PS e o CDS estarão mesmo em vias de se fundir num 

único partido? 
Risos. 
Vozes:  ‑ Não! 
Vozes:  ‑ Muito bem! 
Burburinho. 
O Orador:  ‑ Para além das três alas, revolucionária, mar‑

xista e social ‑democrata, que um jornal de ontem prevê virem 
a constituir ‑se no seio do PS, poderão vir a formar ‑se  ‑ ainda 
tantas outras alas que cubram todas as correntes possíveis de 
opinião, de modo que este partido possa vir a ser o único par‑
tido português  ‑ ou partido único, se preferirem? 

Uma voz:  ‑ Vai dar uma volta. 
O Orador:  ‑ Uma acentuada tendência para a monopoliza‑

ção progressiva da imprensa diária por parte do PS será sin‑
toma dessa vocação política unitária? Que igualmente se re‑
velaria na sua redescoberta das virtudes da Intersindical e dos 
méritos da unicidade? 

Uma voz:  ‑ Parece o Cerejeira. 
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O Orador:  ‑ Umas quantas perguntas, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, a que, se o tempo o deixasse, se poderia juntar um 
rol imenso de outras ... 

Uma voz:  ‑ Perguntas ingénuas ... 
O Sr. Presidente:  ‑ Sr. Deputado o tempo não deixa, efec‑

tivamente ... 
O Orador:  ‑ Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. 

... e que, na sua tosca ingenuidade, aqui se deixam como es‑
tímulo ao poder de observação e como desafio à capacidade 
profética dos Srs. Deputados.

Responda ‑lhes para já quem souber. 
Uma voz:  ‑ Viva o capitalismo. 
Outra voz:  ‑ O de Santa Comba Dão dizia a mesma coisa! ... 
O Orador:  ‑ A história, a história, essa seguramente o fará a 

seu tempo. E muito antes disso o povo português quando for 
chamado a pronunciar ‑se sobre o que se passa no seu país e so‑
bre os partidos que tem. Ele povo, que, ao contrário do que às 
vezes se pensa, sabe as respostas certas para muitas perguntas. 

Uma voz:  ‑ Muito bem! 
O Orador:  ‑ E que, ainda por cima, dispõe de uns excelentes 

olhos e de um óptimo ouvido, sem falar de uma notável memória. 
O que às vezes, convenhamos, não será muito cómodo 
para alguns, que falam de mais e se exibem. excessivamente. 
Tenho dito. 

(O orador fez a sua intervenção na tribuna.) 
Uma voz:  ‑ Como fizeste agora. 
Vozes de protesto. 
Aplausos do PPD. 
Vozes: ‑ Bis, bis! 
Fonte: http://debates.parlamento.pt/page.aspx?cid=r3.

dac&diary=s1lacn106 ‑3447&type=texto&q=Moura%20gue‑
des
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Anexo 11 – Circular sobre Gabinete do Poder Local
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Programa da visita do Presidente do Partido
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Há engano, a inauguração da sede foi a de Arruda dos Vi‑
nhos, pode ‑se confirmar pelo Povo livre, nºs 150 ‑151.
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Anexo 13
Discurso de Sá Carneiro, no Convívio do Vimeiro  ‑ 2/4/78

Meus caros amigos, quero em primeiro lugar agradecer ‑vos 
do coração, todas as provas de estima e de apoio que aqui me 
foram trazidas, provas humanas, provas materiais também.

Ao aceitar com muito gosto este convívio eu quis marcar 
por um lado, a minha

presença no Partido Social Democrata, dentro daquele mes‑
mo tipo de imagem

que foi usado no Congresso do Porto e aqui trazida, e quis, 
por outro lado, para além da confraternização alegre e entu‑
siasta que aqui nos reuniu, expressar uma homenagem séria e 
sentida homenagem aos militantes da Zona Oeste, e a todos os 
militantes do PSD que são a verdadeira força, a grande energia, 
o grande futuro do Partido Social Democrata.

Nós somos um Partido alicerçado num programa e num 
esforço humano, está para além de quaisquer dirigentes, de 
quaisquer figuras políticas, por isso é que somos um Partido 
voltado para o futuro, não somos um Partido fatalista à espera 
de um qualquer regresso, é assim que temos que nos encarar 
e temos que viver, é assim que temos de demonstrar a nossa 
vitalidade, e hoje aí está a comprová ‑la também a estrondosa 
vitória dos sindicalistas do PSD nas eleições dos Bancários do 
Sul e Ilhas. A eles importa também prestar homenagem aos 
sócioprofissionais, aos trabalhadores, a todos os militantes do 
PSD que se tornou rapidamente na segunda força sindical do 
País, e hoje podemos, com orgulho, perguntar ao PS onde é 
que estão os socialistas do Plano Sindical.

Tudo isto nos conforta e dá esperança, apesar da amargu‑
ra dos problemas que, como portugueses suportamos e tudo 
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isto a mim, pessoalmente, me dá uma grande satisfação, a sa‑
tisfação de ver que o Partido soube mudar o seu Presidente, 
mudar os seus dirigentes, sem quebra da sua unidade e da sua 
vitalidade e deixem que vos diga, com toda a sinceridade, que 
me regozijo com isso e que da minha parte, não admito sequer, 
a hipótese de reconsiderar a minha posição político ‑partidária 
antes da revisão da Constituição e antes da eleição de um novo 
Presidente da República.

Já aqui foram trazidos muitos problemas de Estado que nós, 
como portugueses vivemos. É que uma das nossas grandes vir‑
tudes tem sido a de nos preocuparmos com os problemas do 
País, antes de nos preocuparmos com os nossos próprios pro‑
blemas, e de o pormos à frente sempre nos nossos próprios 
interesses. Não que os interesses do Partido Social Democrata, 
não sejam também os interesses dos Portugueses, mas vamos 
mais longe e mais largo, e sentimos os problemas de Estado e 
Nação que hoje, infelizmente, enfrentamos. Temos o proble‑
ma da Constituição, Constituição cujo 2.° aniversário hoje se 
celebra. Quando votámos essa Constituição, o Partido votou 
essa Constituição, fê ‑lo com uma declaração de voto que não 
pode ser dissociada do mesmo voto no qual se exprimiram 
apreensões, no qual exprimiu uma esperança de que a Cons‑
tituição fosse viável, eu hoje tenho o privilégio de exprimir 
apenas opiniões pessoais e não as do seio do Partido e aí me 
pergunto, decorridos estes dois anos, com o agravamento das 
concisões políticas do Estado e da Nação Portuguesa, se esta 
Constituição é ainda viável, podia tê ‑lo sido à partida se tives‑
se encontrado no Governo e no Presidente da República uma 
dinâmica de interpretação e execução correspondente aos in‑
teresses do País, que transformasse alguma das antiguidades e 
defeitos dessa Constituição, que os ultrapassasse criando uma 
dinâmica nova de reencontro do País consigo próprio. E pelo 
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menos, isso não foi feito. Falhou o Governo e, tive de dizê ‑lo, 
falhou o Presidente da República.

E é por isso que entendo que o problema da Constituição 
deve ser, desde já, apresentado e tratado pelo Partido Social 
Democrata. Que Constituição é necessária para este País? A 
actual Constituição profundamente programática, marxista em 
muitos dos seus aspectos, socializante, é uma Constituição que 
apenas garante aos portugueses que podem viver numa demo‑
cracia de convivência, num Estado de Direito que nos garanta 
o respeito pelos seus direitos e liberdades ameaçadas, que lhes 
dê garantias do poder judicial independente, que lhes dê ga‑
rantias de uma sociedade em soberania e que deixe os progra‑
mas governamentais, o sistema económico ‑social, para a livre 
escolha, em cada uma das eleições.

É essa a opção, em meu entender, que deve ser desde já 
posta aos portugueses.

É cedo ainda, dir ‑se ‑á, para falar disso, mas eu direi que 
nunca é cedo para falar dos problemas que sentimos e esse, é 
um dos problemas fundamentais que temos e que a Consti‑
tuição não prevê um referendo, como mecanismo político, de 
consulta popular. Também é certo que o não exclui e eu, pela 
minha parte, se as condições da vida nacional continuarem a 
agravar ‑se, como se têm vindo a agravar, nestes anos, eu pro‑
poria um referendo como forma de consulta nacional e po‑
pular, sobre a necessidade de rever antecipadamente a Cons‑
tituição que temos.

A Democracia, como regime, não se pode identificar com 
uma qualquer lei, mesmo que ela seja a Constituição. Em De‑
mocracia não há leis indiscutíveis, não há pessoas indiscutíveis, 
em Democracia só é indiscutível o respeito das liberdades de 
cada um, o respeito pelo sistema que assegura a representa‑
tividade dos órgãos de soberania, dentro de um respeito por 
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esses princípios fundamentais, tudo se pode e deve discutir. É 
por isso que a Constituição em Democracia, não é irrepreen‑
sível. Não repitamos os erros funestos da 1.ª República que 
tornou indiscutíveis umas quantas leis, entre elas, a da separa‑
ção da Igreja e do Estado. Da 1.ª República que, infelizmente, 
teve um partido tentacular, um partido verdadeiramente me‑
xicano, que a levou ao matadouro. O Partido Democrático, 
porque quis identificar ‑se com o regime e nós vemos que hoje 
o Partido Socialista vai na senda do Partido de Afonso Cos‑
ta, e querem identificar ‑se eles próprios com o regime, o seu 
fracasso estrondoso pode, mercê dessa identificação, acartar 
com o fracasso do próprio regime, contra isso temos de di‑
zer, contra isso temos de levantar obstáculos, que vão desde 
o obstáculo de uma oposição viva, até ao obstáculo de luta de 
massas, se necessário.

Temos o problema do Presidente da República, que já aqui 
foi colocado e que sobre o qual eu não vou insistir demasiado, 
mas perguntar ‑me ‑ão, perguntou ‑me já o nosso camarada de 
convívio, nós não temos medo, temos camaradagem do co‑
ração, a nossa camaradagem é verdadeiramente democrática 
e perguntar ‑me aqui na mesa, para explicar porque tínhamos 
apoiado Ramalho Eanes em 1.° lugar, para a candidatura da 
Presidência da República. Direi singelamente o que penso do 
ponto de vista pessoal, fizemo ‑lo por duas razões fundamen‑
tais: em primeiro lugar, porque Ramalho Eanes simbolizava 
o 25 de Novembro, e nós acreditámos nessa altura, no 25 de 
Novembro. Em segundo lugar, porque nos pareceu que era 
o candidato adequado, porque a hipótese de alternativa que 
por ali surgia então, em todas as análises políticas, era termos 
como Presidente da República, com o apoio dos comunistas, 
o Secretário ‑geral do Partido Socialista: Mário Soares.

Ora a segunda razão não está excluída de uma futura eleição, 
poderemos ainda ter de enfrentá ‑la. Quanto à primeira, devo 
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dizer que em tempos, o 25 de Novembro foi uma desilusão. 
Acreditámos nele, nós próprios e muitos dos nossos militan‑
tes. Estão aqui representantes de Leiria e de outras zonas, em 
que nele nos empenhámos. Nós próprios, em parte o fizemos. 
Simplesmente, aparece ‑nos hoje já há distância de um ano e 
meio. Podemos dizer que o 25 de Novembro não foi para isso. 
O 25 de Novembro não foi levado às suas últimas consequên‑
cias, o 25 de Novembro, infelizmente, não foi continuado no 
seu espírito inicial, e é por isso que me parece necessário tam‑
bém, e já o disse publicamente, que pensemos desde já num 
novo candidato à Presidência da República.

Antes de mais, depois de certas sondagens, é minha con‑
vicção de que o actual

Presidente da República não tem hoje a confiança da maio‑
ria dos portugueses. E é sintomático que vejamos defendê ‑lo 
precisamente, aqueles que o hostilizaram ou que nele menos 
votaram, porque, quem nele menos votou para Presidente da 
República foram os do Partido Comunista e, em grande parte, 
o Partido Socialista que nele quase não votou. Temos de en‑
carar o problema do sistema económico social, como aqui já 
foi dito. Parece ‑me que não podemos continuar a escravizar o 
País ao sistema económico ‑social que se revelou inadequado, 
que se revelou improdutivo, que se revelou, em grande parte, 
vergonhoso, só por razões ideológicas.

Nós temos um Programa, e um Programa claro, façamos 
corresponder esse

Programa com o sistema económico que temos e passe‑
mos daí para uma pro posta de alternativa, que vem a ser, ne‑
cessariamente, uma proposta de liberalização económica. A 
Social Democracia hoje, em Portugal, constrói ‑se a partir da 
liberalização económica do actual sistema vigente, e a partir 
da Constituição.
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Temos, cada vez mais, de falar também em liberdade, porque 
as liberdades dos portugueses estão ameaçadas, está ameaçada 
nas ruas a sua segurança física, está ameaçada o exercício das 
próprias liberdades, não há verdadeira liberdade de informa‑
ção, quando a Televisão e a Rádio se encontram praticamente 
monopolizadas pelo Estado e controladas pelo Governo, e a 
imprensa escrita se encontra controlada em mais de 80%. Não 
há liberdade pessoal, quando estamos sujeitos a escutas telefó‑
nicas, quando estamos sujeitos à abertura de correspondência, 
quando estamos sujeitos a abusos de vária ordem e, sobretudo, 
à irresponsabilidade da administração pública.

Não há futuro económico e social possível, quando o pro‑
blema principal não é o excesso de consumo privado, com o 
que nos querem convencer, mas o excesso de consumo públi‑
co, a monstruosidade das despesas públicas. Despesas públicas 
que, nestes quatros anos se multiplicaram por 3 e 4 e mesmo 
5 vezes, sei lá! Com uma administração pública que triplicou 
os seus efectivos e que baixou certamente, o seu rendimento. 
Tudo isso são problemas que se vêem reflectir no nosso quo‑
tidiano e é aos particulares que querem aplicar medidas de aus‑
teridade, quando não sabem aplicar essas mesmas medidas de 
austeridade ao sector público, a começar pela Presidência da 
República, Conselho da Revolução, pela Assembleia da Repú‑
blica com o próprio Governo.

Nós vivemos num País de inutilidade pública, inutilidade 
pública que custa caríssimo e que afinal, agora, querem que 
continue a proliferar obrigando os particulares a suportar todo 
o peso da crise económica. Isso não é viável, e é essa uma das 
razões do impasse em que nós estamos. Foi ‑me aqui pedido 
pelo nosso amigo Menéres Pimentel, que apontasse a saída des‑
se impasse. É evidente que a saída do impasse não depende de 
uma pessoa. Não depende sequer do nosso Partido.
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Apenas, depende de todos os portugueses. Nós podemos 
e devemos apresentar

propostas de saída para esse impasse e nesta altura, como 
se devem adquirir da

exactidão dessas propostas, do apuramento dessas propos‑
tas, por parte dos portugueses, a meu ver, só há uma maneira. 
Temos hoje um Governo que representou o fracasso de qual‑
quer coligação correspondente aos interesses do País, com a 
aceitação do CDS.

Como, a meu ver, ficou nitidamente anulada a possibilida‑
de de existência de um governo de Salvação Nacional, com a 
actuação do Presidente da República, considero afastada ter‑
minantemente qualquer hipótese de Governo Presidencial.

Parece ‑me que a única saída para o impasse é, eleições anteci‑
padas. Para que os portugueses novamente possam pronunciar‑
‑se pelas propostas dos vários partidos.

Para que possam escolher um caminho novo, para que 
possam designadamente, votar acerca dos grandes problemas, 
como seja o de um novo Presidente da República e o de uma 
revisão da Constituição. E, a partir do resultado dessas elei‑
ções, construir então um Governo democrático e competente 
que desenvolva um programa correspondente aos interesses 
de todos os portugueses e não aos interesses de uma mino‑
ria, de uma elite, que vai sobrevivendo e prosperando à custa 
de todos nós. Há que dizer claramente que Portugal não é um 
Povo do Partido Socialista e tão pouco é uma monarquia do 
MFA. O regime português, um regime democrático, não pode 
ser um regime aristocrático do Governo, do Conselho da Re‑
volução, nem dos capitães de Abril. Tem de ser plenamente o 
regime democrático expressado no voto, e nós sabemos, como 
todo o mundo sabe que não há democracias militares. Não há 
democracia plena enquanto os militares estiverem agarrados 
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ao Poder e nós sabemos, infelizmente, as palavras que alguns 
deles dizem.

Temos de ir, como Partido, ao encontro dos interesses e as‑
pirações dos portugueses e não devemos recear que nos cha‑
mem de populistas. O que é esse populismo afinal, que hoje 
está tão em voga e que se atira à cara daquelas figuras que não 
sabem interpretar os interesses das pessoas? Se ser populista 
é realmente, saber captar o sentido da realidade das pessoas e 
saber exprimir os seus anseios e as suas angústias, as suas frus‑
tações e os seus desejos, então eu digo que ser populista é ser 
uma pessoa verdadeiramente democrática. Não podemos es‑
quecer que não há políticos sem eleições e que não há políti‑
cos sem governantes, sem os votos, e quem os dá é o Povo e 
ao Povo o deve ser apresentado. E o que nós combatemos e 
temos combatido sempre é a demagogia, demagogia que temos 
visto praticada intensamente e praticada por uma elite que se 
não quer populista.

E eu pergunto, então que sistema é esse que rejeita o po‑
pulismo, um sistema de elite, que divorciada do sentido dos 
portugueses, é isso que querem alguns dos nossos políticos? 
Manter ‑se uma elite bem alimentada e próspera, enquanto a 
Nação segue a cruz do seu Calvário. É aí que nós temos que 
dizer, em nome da Democracia, é errado, que o populismo 
que nos querem atirar à cara não é nenhum defeito, antes pelo 
contrário é nesse sentido uma verdadeira virtude.

Meus amigos, não quero alongar ‑me nestas palavras, que 
são, sobretudo, de

agradecimento, de confraternização, esperança, apesar de 
todas as angústias, de esperança porque temos um Povo ca‑
paz de trabalhar, não o está ainda a fazer plenamente e, com 
o seu trabalho, encontrar desígnios da justiça para todos, e as‑
sim desde que os políticos e os governantes e os estadistas de 
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que carecemos, saibam propor um sistema económico e social 
justo, adequado à sua circunstância, às suas condições de vida, 
e que saibam dar exemplo da sua dedicação e competência e é 
isso que nos tem faltado.

O nosso Povo tem sempre correspondido, nas alturas de 
crise. As elites, aschamadas elites, é que quase sempre o traí‑
ram, e nós estamos a ver mais uma vez que o Povo Português 
foi defraudado das suas esperanças, o Povo Português foi de‑
fraudado da sua boa fé, o Povo Português foi atraiçoado na 
sua capacidade de criação e de trabalho, e é isso que não pode 
continuar. Nós temos de fazer, nós mesmos, como uma Na‑
ção em vias de reestruturação, voltada para o futuro, integra‑
da na Europa, mas tem de contar acima de tudo com as suas 
próprias forças e não com segundas vias importadas de figuri‑
nos estrangeiros, tem de contar acima de tudo com as virtudes 
nacionais, e nós temos de falar em virtudes portuguesas por‑
que elas existem e não com os conselhos e recomendações de 
quaisquer internacionais. E porque isto é assim, e porque nós 
somos uma Nação pobre, sem recursos materiais, mas rica de 
possibilidade humanas, nós devemos, apesar de tudo, encarar 
o futuro com esperança.

Mas devemos encarar o presente de uma maneira aguerrida 
e dinâmica, de uma maneira construtiva, devemos mobilizar 
para a luta, a luta não só pela Social Democracia, mas a luta 
pelo nosso Portugal, pelo Portugal de hoje, pelo Portugal dos 
nossos filhos, que parecem querer hipotecar e comprometer 
para o futuro, coisa que nós não podemos consentir. VIVA 
PORTUGAL!
Fonte Instituto Sá Carneiro, 5º Volume, p. 94, 98 digital, por na bibliografia
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Anexo 15
Actividade parlamentar de Vasco Miguel, relativa a 

questões do Oeste, na VIª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

710/AC/VI/2 

PROJECTO DE UM NO DE SAIDA DA 
AUTO ‑ESTRADA ENTRE MALVEIRA 
E TORRES VEDRAS, EM PERO 
NEGRO 

Intervenções 

Data da 
Reunião Leg. Sessão Sumário Tipo

1994 ‑02 ‑23 VI 3 

CACA: ALTERACAO 
DA LEI DA CACA (LEI 
30/86 DE 27/8)
INTERVEM NO 
DEBATE EPOCA 
VENATORIA 
RESERVA DE CACA 

Intervenção 

1993 ‑06 ‑24 VI 2 

ALARGAMENTO DO 
ACESSO DA PRATICA 
DE CACA A TODOS 
OS CACADORESPARA 
PROTECCAO, 
GESTAO E FRUICAO 
DE RECURSOS 
CINERGETICOS.
 ZONA DE CACA 
. COMISSOES 
MUNICIPAIS DE 
CACA E PROTECCAO 
DA FAUNA. 
APRESENTA OS 
RELATORIOS

Leitura 



319

Contributos para a História Do psD, na Área oeste

Data da 
Reunião Leg. Sessão Sumário Tipo

1991 ‑11 ‑29 VI 1 

CARENCIAS E 
POTENCIALIDADES 
DA REGIAO OESTE
REFERE CARENCIAS 
DA REGIAO OESTE 
E DEFENDE AS 
POTENCIALIDADES 
DA REGIAO

Intervenção 

(cont.)
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Anexo 16
Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na VI ª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

710/AC/VI/2 
PROJECTO DE UM NO DE SAIDA DA 
AUTO ‑ESTRADA ENTRE MALVEIRA E 
TORRES VEDRAS, EM PERO NEGRO 

459/AC/VI/2 SITUACAO DA FLORA NA SERRA DE 
MONTEJUNTO 

458/AC/VI/2 SITUACAO DA REAL FABRICA DO 
GELO, NA SERRA DE MONTEJUNTO 
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Anexo 17
Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na VII ª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

922/AC/VII/4 
CRIACAO DE UM PORTO REAL 
EM PORTO DINHEIRO, NO 
CONCELHO DA LOURINHA 

1999 ‑07 ‑22 

468/AC/VII/4 
CONSTRUCAO DE UM PARQUE 
DE MERENDAS NA SERRA DE 
MONTEJUNTO 

1999 ‑03 ‑02 

467/AC/VII/4 
DEGRADACAO DA REAL 
FABRICA DO GELO, NA SERRA 
DE MONTEJUNTO 

1999 ‑03 ‑02 

466/AC/VII/4 
CONSTRUCAO DE UM PARQUE 
DE MERENDAS NA SERRA DE 
MONTEJUNTO 

1999 ‑03 ‑02 

333/AC/VII/4 

FALTA DE SEGURANCA E 
DE EFECTIVOS DA GNR NO 
CONCELHO DE SOBRAL DE 
MONTE AGRACO 

1999 ‑01 ‑26 

332/AC/VII/4 

DECISAO DO GOVERNO DE 
ARMAZENAR NA REGIAO 
OESTE FARINHAS DE 
CARNE POTENCIALMENTE 
CONTAMINADAS COM BSE 

1999 ‑01 ‑26 

331/AC/VII/4 
ENCERRAMENTO DE 11 
ESTACOES DA CP NA LINHA 
DO OESTE 

1999 ‑01 ‑26 

72/AC/VII/4 

ENCERRAMENTO DO POSTO 
DA GNR EM MOITA DOS 
FERREIROS, NO CONCELHO 
DE LOURINHÃ 

1998 ‑10 ‑08 
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N.º Título Data

14/AL/VII/4 
CONSTRUCAO DE UM PARQUE 
DE MERENDAS NA SERRA DE 
MONTEJUNTO 

853/AC/VII/3 
CENTRO DE SAUDE DE 
ALENQUER, EM ALDEIA 
GAVINHA 

1998 ‑07 ‑29 

852/AC/VII/3 PALACIO DA JUSTICA DO 
CADAVAL 1998 ‑07 ‑29 

581/AC/VII/3 
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 
EBI 1,2,3 NO CONCELHO DE 
SOBRAL DE MONTE AGRACO 

1998 ‑05 ‑06 

580/AC/VII/3 
DESMANTELAMENTO DA 
ANTIGA PORTAGEM DE 
TORRES VEDRAS NA A 8 

1998 ‑05 ‑06 

579/AC/VII/3 

SITUACAO DIFICIL EM 
QUE SE ENCONTRAM OS 
AGRICULTORES DA REGIAO 
OESTE PRODUTORES DE PERA‑
‑ROCHA 

1998 ‑05 ‑06 

578/AC/VII/3 

SITUACAO FINANCEIRA 
EM QUE SE ENCONTRA A 
EMPRESA CASA HIPOLITO S.A., 
DO CONCELHO DE TORRES 
VEDRAS 

1998 ‑05 ‑06 

577/AC/VII/3 

SITUACAO FINANCEIRA 
EM QUE SE ENCONTRA A 
EMPRESA CASA HIPOLITO S.A., 
DO CONCELHO DE TORRES 
VEDRAS 

370/AC/VII/3 
CONSTRUCAO DO NOVO 
CENTRO DE SAUDE DE 
ALENQUER 

1998 ‑03 ‑04 

369/AC/VII/3 CENTRO DE SAUDE DO 
CARREGADO 1998 ‑03 ‑04 

(cont.)
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N.º Título Data

368/AC/VII/3 

CONSTRUCAO DO QUARTEL 
PARA OS BOMBEIROS 
VOLUNTARIOS DE SOBRAL DE 
MONTE AGRACO 

1998 ‑03 ‑04 

62/AL/VII/3 PALACIO DA JUSTICA DO 
CADAVAL 

61/AL/VII/3 
EXTENSAO DO CENTRO DE 
SAUDE DE ALENQUER EM 
ALDEIA GAVINHA 

15/AL/VII/3 

SITUACAO FINANCEIRA 
EM QUE SE ENCONTRA A 
EMPRESA CASA HIPOLITO S.A., 
DO CONCELHO DE TORRES 
VEDRAS 

10/AL/VII/3 
CONSTRUCAO DO NOVO 
CENTRO DE SAUDE DE 
ALENQUER 

1214/AC/VII/1 SEGURANCA EM SOBRAL DE 
MONTE AGRACO 1996 ‑07 ‑18 

1213/AC/VII/1 VIAS DE COMUNICACAO NA 
AREA OESTE 1996 ‑07 ‑18 

872/AC/VII/1 PORTAGENS DA AUTO‑
‑ESTRADA N°8 1996 ‑05 ‑22 

848/AC/VII/1 
SITUACAO DO ITINERARIO 
COMPLEMENTAR N°11 NA 
AREA OESTE 

1996 ‑05 ‑16 

847/AC/VII/1 
SITUACAO DO ITINERARIO 
COMPLEMENTAR N°1, DA 
AREA OESTE 

1996 ‑05 ‑16 

259/AC/VII/1 

CONSTRUCAO DE UM 
PAVILHAO GIMNODESPORTIVO 
NA ESCOLA C+S DE SOBRAL 
DE MONTE AGRACO 

1996 ‑01 ‑17 

256/AC/VII/1 ESCOLA PRIMARIA DE DOIS 
PORTOS 1996 ‑01 ‑17 

(cont.)
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N.º Título Data

243/AC/VII/1 TRANSPORTES ESCOLARES DO 
CONCELHO DO CADAVAL 1996 ‑01 ‑12 

11/AL/VII/1 ESCOLA PRIMARIA DE DOIS 
PORTOS 

(cont.)
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Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na VIIIª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

1722/AC/VIII/2 
CRIACAO DE UMA NOVA 
COMARCA EM ARRUDA DOS 
VINHOS 

2001 ‑05 ‑30 

1721/AC/VIII/2 CENTRO DE SAÚDE DE 
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 2001 ‑05 ‑30 

1720/AC/VIII/2 
CONSTRUCAO DO QUARTEL 
DA GNR DE ARRUDA DOS 
VINHOS 

2001 ‑05 ‑30 

1719/AC/VIII/2 
CONSTRUCAO DO NOVO 
QUARTEL DA GNR NA MOITA 
DOS FERREIROS

2001 ‑05 ‑30 

1718/AC/VIII/2 
LAR DA TERCEIRA IDADE DA 
MOITA DOS FERREIROS, NA 
LOURINHÃ 

2001 ‑05 ‑30 

1717/AC/VIII/2 ESTRADA Nº 361 BOMBARRAL  ‑ 
LOURINHÃ 2001 ‑05 ‑30 

1692/AC/VIII/2 CRIAÇÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE DE ALENQUER 2001 ‑05 ‑25 

1391/AC/VIII/2 VARIANTES ÀS VILAS DE 
ALENQUER E ABRIGADA 2001 ‑05 ‑02 

1390/AC/VIII/2 CONSTRUÇÃO DO IC 11 2001 ‑05 ‑02 

1389/AC/VIII/2 LINHA DOS CAMINHOS DE 
FERRO DO OESTE 2001 ‑05 ‑02 
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N.º Título Data

1376/AC/VIII/2 
QUARTEL DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE SOBRAL DE 
MONTE AGRAÇO 

2001 ‑04 ‑27 

1375/AC/VIII/2 CENTRO DE SAÚDE DE 
ARRUDA DOS VINHOS 2001 ‑04 ‑27 

(cont.)
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Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na IXª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

1234/AC/IX/2 Escola C+S de Sobral de Monte 
Agraço 2004 ‑04 ‑02 

1233/AC/IX/2 Obras no Palácio da Justiça do Cadaval 2004 ‑04 ‑02 

2628/AC/IX/1 Lar do Centro Social, R. e Cultural da 
Maceira 2003 ‑07 ‑17 

2627/AC/IX/1 
Qualidade dos serviços prescritos 
pelos concessionários das auto‑
‑estradas 

2003 ‑07 ‑17 

1787/AC/IX/1 
Estudo prévio do Projecto de 
Urbanismo Comercial de Arruda dos 
Vinhos 

2003 ‑02 ‑26 

596/AC/IX/1 

Alteração da denominação da 
CCRLVT, para Comissão de 
Coordenação Regional de Lisboa 
Oeste e Vale do Tejo 

2002 ‑07 ‑09 

535/AC/IX/1 Beneficiação da EN 361  ‑ concelho da 
Lourinhã 2002 ‑07 ‑03 

534/AC/IX/1 
Construção de instalações para as 
forças de segurança   ‑ Moita dos 
Ferreiros 

2002 ‑07 ‑02 

533/AC/IX/1 
Extinção do Posto de Ensino 
Mediatizado da Moita dos Ferreiros  ‑ 
Lourinhã 

2002 ‑07 ‑03 

532/AC/IX/1 Escolas Secundária e Básica de 
Alenquer 2002 ‑07 ‑03 
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N.º Título Data

450/AC/IX/1 
Construção de uma Albufeira no Rio 
Grande Pipa, no concelho de Arruda 
dos Vinhos 

2002 ‑06 ‑26 

324/AC/IX/1 Encerramento do Lar Senhor Jesus, no 
Turcifal 2002 ‑06 ‑12 

151/AC/IX/1 Construção de um novo Quartel da 
GNR, em Arruda dos Vinhos 2002 ‑05 ‑21 

10/AL/IX/1 Encerramento do lar Senhor Jesus, no 
Turcifal (Torres Vedras) 2002 ‑06 ‑12

(cont.)
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Anexo 20
Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na Xª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

438/AL/X/3 Sobre a lotação da E. B. Integrada do 
Carregado 2008 ‑04 ‑03 

1127/AC/X/2 Horários de atendimento nos centros 
de saúde 2007 ‑03 ‑21 

1075/AC/X/2 Centro de Saúde de Alenquer 2007 ‑03 ‑14 

1074/AC/X/2 Apoios do Programa Leader 2007 ‑03 ‑14 

1072/AC/X/2 Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos 2007 ‑03 ‑14 

1071/AC/X/2 Quartel da GNR na Vila do Carregado 2007 ‑03 ‑14 

938/AC/X/2 IC 11 2007 ‑02 ‑22 

937/AC/X/2 Retirada do Posto da PSP de Torres 
Vedras 2007 ‑02 ‑22 

461/AC/X/2 
Encerramento parcial do Serviço de 
Atendimento Permanente do Centro 
de Saúde da Lourinhã 

2006 ‑11 ‑30 

2517/AC/X/1 Centro de Saúde em Santana da 
Carnota 2006 ‑07 ‑20 

1944/AC/X/1 Centro de Saúde de Sobral de Monte 
Agraço 2006 ‑04 ‑28 

1943/AC/X/1 Quartel da GNR de Sobral de Monte 
Agraço 2006 ‑04 ‑28 

1738/AC/X/1 Maternidade de Torres Vedras 2006 ‑03 ‑29 

1737/AC/X/1 
Encerramento do Horário Nocturno 
do Serviço de Atendimento do Centro 
de Saúde da Lourinhã 

2006 ‑03 ‑29 
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N.º Título Data

1608/AC/X/1 Linha de caminho de ferro do Oeste 2006 ‑03 ‑07 

1607/AC/X/1 Apoio à fruticultura da área Oeste 2006 ‑03 ‑07 

1606/AC/X/1 Variante/Circular à Vila do Cadaval 2006 ‑03 ‑07 

1605/AC/X/1 
Encerramento do Serviço de 
Atendimento Permanente do Centro 
de Saúde do Cadaval 

2006 ‑03 ‑07 

1604/AC/X/1 Incentivos ao emparcelamento 2006 ‑03 ‑07 

1556/AC/X/1 IC 11 2006 ‑02 ‑24 

1555/AC/X/1 EN 248 2006 ‑02 ‑24 

1482/AC/X/1 Recuperação das Linhas de Torres 2006 ‑02 ‑15 

1480/AC/X/1 Palácio da Justiça Vila Franca de Xira 2006 ‑02 ‑15 

1265/AC/X/1 Vontade do Governo encerrar a  P. S. P. 
na cidade de Torres Vedras 2006 ‑01 ‑10 

1102/AL/X/1 
Vontade do Governo encerrar a 
esquadra da P. S. P. na cidade de Torres 
Vedras 

2006 ‑01 ‑06

Perguntas apresentadas 

N.º Título Data

2540/X/4 Contrapartidas do Aeroporto de Alcochete 
para a Região Oeste 2009 ‑06 ‑03 

2474/X/4 Suspensão de Portagens na A 8 2009 ‑05 ‑21 

1781/X/4 Construção de um parque temático em 
Alenquer 2009 ‑04 ‑02 

1183/X/3 Sobre a lotação da E. B. I. do Carregado 2008 ‑04 ‑03 

1039/X/3 Novo Aeroporto Internacional de Lisboa na 
OTA 2008 ‑04 ‑04 

1030/X/3 Sobre a situação difícil no que respeita aos 
cuidados de saúde no Concelho de Alenquer 2008 ‑04 ‑03 

(cont.)
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N.º Título Data

1029/X/3 Sobre o Centro Hospitalar de Torres Vedras 2008 ‑04 ‑03 

549/X/3 Casa do Povo da Freguesia de Freiria, Torres 
Vedras 2008 ‑01 ‑30 

359/X/3 Qualidade da água da EPAL e Águas do 
Oeste a alguns concelhos de Lisboa 2007 ‑12 ‑21 

(cont.)
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Anexo 21
Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na XIª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

1019/AL/XI/2 Alimentação nas Escolas do ensino 
básico  2011 ‑03 ‑03 

1/EI/XI/2 Queixa do cidadão Silvestre Ferreira 
Filipe 2010 ‑09 ‑21 

555/AC/XI/1 EN 115 no troço Rodeio/Vila Verde 
dos Francos 2010 ‑06 ‑11 

435/AC/XI/1 Pedido de documentação 2010 ‑05 ‑20 

248/AC/XI/1 Variante à EN 9 na freguesia da 
Carvoeira 2010 ‑03 ‑23 

Perguntas apresentadas 

N.º Título Data

2789/XI/2 Encerramento do Centro de Exames em 
Sobral de Monte Agraço 2011 ‑03 ‑04 

2621/XI/2 Antigas instalações do CAE do Oeste 2011 ‑02 ‑23 

2620/XI/2 Antigas instalações do CAE do Oeste 2011 ‑02 ‑23 

2619/XI/2 Antigas instalações do CAE do Oeste 2011 ‑02 ‑23 

1306/XI/2 Património do Instituto da Vinha e do 
Vinho (IVV) 2010 ‑12 ‑15 

2511/XI/1 Ausência de médico em Santana da 
Carnota 2010 ‑04 ‑21 

1209/XI/1 Desactivação da Base Militar da OTA 2010 ‑01 ‑28 

1025/XI/1 Escola Secundária de Montejunto  ‑ 
Cadaval 2010 ‑01 ‑22 

994/XI/1 Desactivação da Base Militar na OTA 2010 ‑01 ‑22
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Anexo 22
Actividade parlamentar de Duarte Pacheco, relativa a 

questões do Oeste, na XIIª legislatura
(Fonte – Assembleia da República, Deputados)

Iniciativas apresentadas

Tipo N.º Título

Projeto de 
Lei 820/XII

Alteração da denominação da “União das 
Freguesias de Torres Vedras (São Pedro, 
Santiago, Santa Maria do Castelo e São 
Miguel) e Matacães”, no município de 
Torres Vedras, para “Santa Maria, São 
Pedro e Matacães”

Projeto de 
Resolução 1116/XII Dia Nacional das Linhas de Torres

Projeto de 
Resolução 1058/XII

Recomenda ao Governo que promova o 
reforço da investigação no processo pós‑
‑colheita e conservação da “pêra rocha”.

Projeto de 
Lei 294/XII

Altera a Lei n.º 12/97, de 21 de maio, 
que “Regula a atividade de transporte de 
doentes por corpos de bombeiros e Cruz 
Vermelha Portuguesa”.

Projeto de 
Resolução 591/XII

Recomenda ao Governo medidas de 
valorização dos serviços hospitalares do 
Centro Hospitalar do Oeste e do Hospital 
Termal das Caldas da Rainha.

Projeto de 
Lei 276/XII

Altera a Lei n.º 12/97, de 21 de maio, 
que “Regula a actividade de transporte de 
doentes por corpos de bombeiros e Cruz 
Vermelha Portuguesa”
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Requerimentos apresentados 

N.º Título Data

1245/AL/XII/2 
Transportes públicos entre Sobral de 
Monte Agraço e o Hospital Beatriz 
Ângelo  ‑ Loures 

2013 ‑01 ‑25 

3/AC/XII/1 
Estudo sobre o redimensionamento 
da rede ferroviária nacional  ‑ Linha 
do Oeste 

2011 ‑06 ‑30 

Perguntas apresentadas 

N.º Título Data

2440/XII/2 Instalações do I.V.V. no concelho da 
Lourinhã 2013 ‑06 ‑28 

1062/XII/2 
Transportes públicos entre Sobral de 
Monte Agraço e o Hospital Beatriz 
Ângelo  ‑ Loures 

2013 ‑01 ‑25 

1061/XII/2 
Inexistência de transportes públicos entre 
Sobral de Monte Agraço e o Hospital 
Beatriz Ângelo  ‑ Loures 

2013 ‑01 ‑25 

951/XII/2 Instalações da DRAV 2013 ‑01 ‑16 

938/XII/2 Instalações da DRAV 2013 ‑01 ‑16 

707/XII/2 Forças de segurança, em  Torres Vedras 2012 ‑12 ‑13 

2234/XII/1 Situação dos aposentados da OGMA, S.A. 2012 ‑02 ‑28 

1798/XII/1 Criação de novas regiões de turismo  ‑ 
NUT II 2012 ‑01 ‑25 

1359/XII/1 Plano para a erradiação do “fogo 
bacteriano” 2011 ‑12 ‑14 

372/XII/1 
Candidatura do Palácio, Convento e 
Tapada de Mafra a Património Mundial da 
UNESCO 

2011 ‑08 ‑05 

264/XII/1 Restauro dos Carrilhões do Palácio 
Nacional de Mafra 2011 ‑07 ‑28
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Anexo 23
Currículo de Vasco Miguel, elaborado por ele em Março 

de 2015

CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS:
Vasco Francisco Aguiar Miguel, nasceu a 27 de Junho de 

1949
Natural da Freguesia de Aldeia Gavinha, Concelho de Alen‑

quer, Distrito de Lisboa

ACTIVIDADES POLÍTICAS E PARTIDÁRIAS
Militante Fundador do (PPD/PSD).
Vogal da Comissão Política Concelhia de Alenquer de 1975 

a 1977 e de 1986 a 1987.
Delegado à Assembleia Distrital de Lisboa em 1975.
Delegado por Alenquer à Assembleia Distrital da Área Oes‑

te de 1976 a 1978. 
Vereador da Câmara Municipal de Alenquer de 1976 a 1979 

e de 2001 a 2005.
Vice ‑Presidente da Empresa Municipal de Alenquer, Alem ‑ 

municipal  durante 2001 a 2005.
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Delegado a todos os Congressos Nacionais do Partido des‑
de 1976 a 1995 e 2007 a 2008.

Autor do Projecto de Lei que cria a Freguesia de Ribafria 
no concelho de Alenquer.

Primeiro subscritor de duas Moções de Estratégia Global para 
Portugal, apresentadas em Congressos Nacionais do Partido.

Vice ‑Presidente da Comissão Política Concelhia de Alen‑
quer em 1978 e 1979.

Membro da Assembleia de Freguesia de Aldeia Galega da 
Merceana de 1979 a 1982.

Vogal da Comissão Política Distrital da Área Oeste de 1979 
a 1981 e 1983.

Deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral 
de Lisboa durante a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Legislatura (1980/1995)

Membro da Direcção do Grupo Parlamentar desde 1981 
a 1988.

Elemento da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pes‑
cas desde 1981 a 1995.

Presidente da Subcomissão de Demarcações na Comissão 
de Agricultura e Pescas.

Vice ‑Presidente da Comissão Política Distrital da Área Oes‑
te em 1982 e de 1984 a 1987.

Coordenador do Grupo Parlamentar na Comissão de Agri‑
cultura e Mar desde 1984 a 1987.

Primeiro Secretário da Comissão Parlamentar de Agricul‑
tura e Mar.

Vice ‑Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar.
Co ‑autor dos Projectos de Lei que criam as vilas de Carre‑

gado e Á dos Cunhados.
Vice ‑Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à 

EPAC, AGA e IAPO.
Conselheiro Nacional do Partido de 1984 até 1994 e de novo
em 2007 e 2008.
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Membro da Comissão Parlamentar de Integração Europeia.
Membro da Comissão Parlamentar Luso ‑Brasileira.
Membro da Comissão Eventual para alteração à Lei Elei‑

toral para a Presidência da República.
Candidato como Suplente na lista das eleições para o Par‑

lamento Europeu em 1987.
Membro da Comissão Parlamentar para Contacto com as 

Cortes Espanholas.
Deputado à Assembleia Municipal de Alenquer de 1985 a 

1995.
Membro da Comissão Eventual de Inquérito ao MAPA 

em 1986.
Membro da Comissão de Inquérito ao Secretário de Estado 

da Agricultura, sobre Abates Sanitários, em 1993. 
Membro da Comissão de Inquérito à Cooperativa Agrícola 

de Torres Vedras.
Presidente da Comissão Política Distrital da Área Oeste de 

1987 a 1994.
Presidente da Mesa da Assembleia Concelhia de Alenquer 

de 2003 a 2006.
Mandatário distrital da candidatura do Dr. Luís Filipe Me‑

nezes à presidência do Partido Social Democrata (2007). 
Mandatário distrital da candidatura do Dr. Pedro Passos 

Coelho, à presidência do Partido Social Democrata em (2008).
Mandatário concelhio da candidatura do Dr. Pedro Passos 

Coelho, à presidência do Partido Social Democrata em (2010).
Foi membro da Comissão de Jurisdição Distrital da Área 

Oeste  de Lisboa de 2008 a 2010.
Candidatura à Junta de Freguesia de Aldeia Gavinha em 

2009, na Coligação Pela Nossa Terra, sendo eleito para a As‑
sembleia de Freguesia.
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Tomou posse como Membro da Comissão Administrativa 
da Freguesia de Aldeia Gavinha em 26 de Abril de 2010.

Candidatura à Junta de Freguesia de Aldeia Gavinha pelo 
PSD em 06/06/2010, sendo eleito para a Assembleia de Fre‑
guesia, renunciou ao mandato.

Possui os certificado dos 30 e 40 anos de militância atribu‑
ídos pela Comissão Politica Nacional, atestando o reconheci‑
mento da dedicação e lealdade ao PSD. 

Co ‑autor da Lei Quadro das Regiões Demarcadas Lei 8/85.
Criador dos Vinhos Leves e autor do Projecto de Lei que 

os originou.
Autor do Projecto de Lei da Região Demarcada de Aguar‑

dente de Qualidade da Lourinhã
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NOTAS

Para as notas usámos a ISO 690, da Microsoft Word, em vez 
da Norma Portuguesa.

1   Sitio da Comissão Nacional de Eleições, resultados eleitorais. 
2   (Esperança, 2009/9), Blog Ponte Europa, Afonso de Moura Guedes, 9/2009.
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6   (Sousa, 2000)A Revolução e o Nascimento do PPD, 2 volumes, p. 29
7   (Sousa, 2000)
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9   (Matos, 2011) Torres Vedras e o 25 de Abril.  
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21   Intervenção de José Braz Baptista na sessão do 40º aniversário do PSD, em 
Sobral de Monte Agraço.  
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23   (Sousa, 2000)
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27   (Sousa, 2000) p. 168
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