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la Visita de algarvios à Assembleia da República 

Antonieta Guerreiro 
recebeu, pela primeira 
vez, um grupo de al-
garvios em visita ofi-
cial à Assembleia da 
República. Cerca de 
meia centena algarvios, 
entre eles, alunos de 
Direito e de Contabi-
lidade do ISMAT, Ins-
tituto Manuel Teixeira 
Gomes, em Portimão, 
e membros da Junta 
de Freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe, visitaram o Palácio de São Bento e assistiram à sessão 
plenária do Parlamento. Os alunos de Direito tiveram ainda a oportunidade 
de reunir com o deputado Fernando Negrão e com ele discutiram assuntos 
que preocupam os futuros juristas. (15-04-2010) 

Alunos da Escola de Silves visitam a AR 

Em representação do Grupo 
Parlamentar do PSD, Anto-
nieta Guerreiro, recebeu os 
alunos do Município de Sil-
ves, os quais colocaram aos 
deputados várias questões. 
Temas relacionados com o 
Ambiente e Economia pas-
sando pela Educação e pelo 
estado de muitas das nossas 
Vias de Comunicação esti- 
veram na "ordem do dia". A 

deputada do PSD saudou os professores e os alunos pela elevação e perti-
nência das questões colocadas pelos jovens algarvios. ' 
(02-03-2010) 

Relatório sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira 

Antonieta Guerreiro apresentou, na Co- 

	

1 	 ' 	missão Parlamentar de Ambiente, Ordena- 
mento do Território e Poder Local, o rela- 
tório de uma Iniciativa Europeia relativa 
à conclusão do «Protocolo sobre a Gestão 

Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo». A aprovação deste proto-
colo irá «regular a prática de várias actividades desportivas e recreativas, 
incluindo a pesca e a apanha, para fins recreativos, de Preceve, Lapas e 
Mexilhões», que está ordenada pelo Regulamento de Pesca Lúdica. Po-
der-se-á colocar a questão de saber se este protocolo abrange toda a costa 
litoral portuguesa ou se exclui a costa atlântica, podemos estar perante o 
aumento da "teia legislativa" existente para a Costa Vicentina e Sudueste 
Alentejano. (30-03-2010) 

Intervenção sobre Psoríase 
Antonieta Guerreiro interveio na sessão plenária, de- 

	

" 	fendendo a Psoríase como Doença Crónica. Para a 
- „"-`  ---"•-• deputada do PSD/Algarve «...urge elaborar uma Lei- _ 

quadro da Doença Crónica a qual deve prever, de forma 
i•- • 	-  1,)  integrada, os apoios específicos, os medicamentos im- 

f  C--- prescindíveis e a definição de um regime próprio para 
N  

o acesso ao medicamento. A revisão de toda a legis- 
lação aplicada à comparticipação dos medicamentos e 

proceder à sistematização dos instrumentos normativos e promover uma 
política de saúde mais justa e mais equitativa». Esta intervenção pode ser 
visionada através da ligação electrónica:  ,  •  vi,  I O I I  413  11  - 

TKFdZ5RKnia5   

Festa da Pinha — Uma tradição rejuvenescida 

Foi na companhia de familiares e amigos 
que Antonieta Guerreiro assistiu, em San-
ta Bárbara de Nexe, à passagem do cor-
tejo da Festa da Pinha. Este evento onde 
os jovens participam cada vez mais, alude 
à centenária festa que celebra o regresso 
a casa dos "almocreves"/"romeiros" que 

iam para as Beiras ou ao Alentejo em busca de trabalho durante o Inverno. 
(02-05-2010) 



Nücleo de Muiheres da Figueira da Foz 

A convite do companheiro LIdio Lo- 
pes, presidente da Comissão Poiltica da 

_ 	Figueira da Foz, Antonieta Guerreiro 
esteve presente no evento que lançou 

- o Ndcleo de Mulheres daquela secção. 
Urna estrutura serneihante a que existe 
no Algarve e que augura bons auspIcios 

para o desenvolvimento do Movirnento das Muiheres ao nIvel nacional, 
pois são cada vez mais as conceihias que optarn por ter no seu seio urna 
estrutura dedicada ao empowerment das muiheres. (19-05-20 10) 

"A importãncia da sauide preventiva a reducão do SNS" 
Para as "Jornadas de Sadde no 
Parlarnento", foi organizada pelo 
Grupo de Trabaiho de Educacão 
para a SaUde, o qual é coorde-
nado pela deputada Antonieta 
Guerreiro, urna conferência sobre 

a irnportância das medicinas alternativas e da prática desportiva e a forma 
corno estas podem interagir corn as medicinas convencionais, corn o objec- 
tivo da prevenção de doenças e garantir, a médio e longo prazo, näo so, urna 
Boa SatIde, rnas tambérn, a redução do peso do Sisterna Nacional de Sadde 
nos cofres do Estado. (26-05-20 10) 

Petição sobre a Suspensão das Prescricöes 
no Ensino Superior 

Antonieta Guerreiro apresen-
tou, na Comissão Parlarnentar 
de Educação, o relatOrio sobre 
a petição que solicitava a Sus-
pensão do Regime de Pres-
criçoes do Ensino Superior. 
Para a deputada do PSD, a Lei 
vigente está desenquadrada 
da realidade sendo necessário 

ajustar as PolIticas de Juventude as Politicas de EducaçAo, nomeadarnente 
ao nIvel da Aprendizagern Não Formal. (09-06-20 10) Este terna foi alvo de 
urn artigo de opinião publicado no jornal' "ObservatOrio do Algarve e que 
pode ser visionado através da ligação electrOnica: 
http://www.observatoriodoaIarve.comIcnaJopinioes  ver.asp?opiniao=95 1 

36° Aniversário do PSD, assinalado em Tavira 

I 
0 36° Aniversário do PSD foi 

, 	 celebrado corn urn jantar con- 

)' 	

. 	vIvio ern Tavira, tendo conta- 
do corn a presença de Miguel 
Relvas, secretário-geral do 
PSD, entre outros dirigentes do 

I. 	partido no Algarve. Nesta foto 
- 	Antonieta Guerreiro está lade- 

ada pela actual e pelo anterior 
presidente do PSD de Tavira, respectivamente Elsa Cordeiro e Rui Horta. 
(09-06-20 10) 

Intervencão sobre a Aprendizagem Não Formal 

A deputada algarvia do PSD interveio, junto do 
secretário de Estado da Juventude e do Despor-
to, em sede Comissao Parlarnentar de Educação, 
apelando a importância de Poilticas de Juventude 

e, consequenternente, da adaptação da Aprendizagern Não Formal as Poll-
ticas Educativas. (15-06-2010) A intervenção pode ser visionada através da 
ligaçao: http://videos.sapo.pt/efigtJZZEPzPA1,007KBC  

Toxicodependência - Urn drama social e económico 
das nossas famILias 

Antonieta Guerreiro interveio, junto 
da rninistra da SaiIde, questionando 
o seu ministério sobre as poilticas na 
area da Toxicodependência, Sadde 
Mental e ainda sobre a dirninuição 
de profissionais de Sadde no Algarve. 
(30-06-2010) 

A intervençao pode ser vista através da ligação httn://videos.saoo.ntl.I5sPgsR-
vHuciZ6sBO5p3I 

190  Aniversário do Niicleo Sportinguista de Portirnão 

A convite do presidente do Ndcleo Spor-
tinguista de Portirnão, Joaquirn Baräo 
Carneiro, Antonieta Guerreiro participou, 
no jantar cornemorativo do 19° aniver -
sário deste niicleo de adeptos leoninos. 
Foi urn evento rnarcado pela alegria, boa 
disposição e corn muita mtlsica a mistura. 
Na foto, Antonieta Guerreiro está acorn- 
panhada por alguns adeptos do concelho 

de Silves e dos cornpanheiros de Partido, Barão Carneiro, Fernando Imagi-
nário e Anabela Salema. (03-07-2010) 

2 Visita de Alunos do ISMAT 

A convite da deputada Antonieta 
Guerreiro, urn segundo grupo de alu-
nos do ISMAT, de Portirnão, visitou 
a Assembleia da Repdblica tendo 
tarnbérn assistido a sessão plenária 
do Parlarnento. Urna visita que fica-
rá na memOria de todos pela relação 
de proxirnidade que foi estabelecida. 
(07-07-20 10) 

Em defesa dos moradores dos Machados 

Antonieta Guerreiro esteve 
presente, a convite da Cornis- 

, .. . são de Obras Pdblicas, Teleco-
municaçOes e Transportes, na 
audição aos peticionários que 
entregararn na Assernbleia da 

Repiiblica urna PetiçAo contra o novo traçado da EN2, nos Machados, ern 
São Bras de Alportel,. Esta apresentação possibilitou a elaboração de várias 
iniciativas parlamentares, corno urna visita ao local, reuniöes corn os Orgãos 
autárquicos e vários requerirnentos. (13-07-2010) 	 - 

Ensino Superior em Portugal e Accão Social Escolar 

A deputada do PSD interveio junto do ministro 
do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia ques-
tionando o rninistério sobre o futuro do Ensi-
no Superior e a sua relação corn a Agéncia de 
Acreditaçao, as metas para 2020 e o futuro da 
rnobilidade estudantil corn o aumento das cati-

vaçöes. (14-07-2010) Esta intervenção pode ser visionada seguindo a ligação 
electrOnica: http://videos.sapo.ptJCVjsVgFKP7vttZwSkP5r  

lit 



Antonieta defende os produtos tradicionais do interior 
algarvio 

Antonieta Guerreiro participou na 
actividade designada "Apanha de 
Medronho e Degustaçao da Gas-
tronornia Local", prornovida pela 
"In Loco", que prornove a Zona 
de Intervenção Florestal (ZIF) 
Alte/São Bartolorneu de Messines. 
Mais de oitenta participantes, visi-
taram as destilarias e participararn 
na apanha do Medronho. Segundo a 
deputada as ZIF's podern desempe-
nhar urn importante papel enquanto 
"Ponte"entre a defesa dos produtos 
tradicionais e o Turismo de Quali- 

dade no interior algarvio. (20-11-2010) 

Carninho de Santiago: Urn caminho, mil e uma viagens! 
	

Mini-variante e mini-hidrica ern Aijezur 

Fica aqui o registo pessoal, dada a impor-
tância da acção, apesar de ter sido efectu-
ado a margem da actividade parlamentar. 
Antonieta Guerreiro e Joao Figueiredo, 
colega deputado e presidente da Junta de 
Freguesia de Canas de Santa Maria (con-
ceiho de Tondela), rumaram, a pé, ate ao 
santuário de Santiago de Compostela. Anto-

nieta percorreu 200km, partindo de Barcelos e João 400km de Tondela a 
Santiago. Foram, respectivarnente, 6 e 12 dias de carninho que uniram 11 
pessoas para sempre, nurna viagern que deixou marcas intransrnissIveis e 
a estranha vontade de continuar a caminhar! (05-08-2010) 

No ârnbito do seu trabalho parlamentar 
Antonieta Guerreiro visitou, acompa-
nhada por militantes social dernocratas, 
• várzea de Aljezur, onde Se localizará 
• futura a mini variante daquele muni-
cIpio. Aproveitando a oportunidade foi 
efectuada urna resenha histórica sobre a 
evoluçao. da mini hIdrica, visita ao ter-
minal da Barragem de Santa Clara e ao 
sItio das Cercas dos Pomares. 
(25-10-2010) 

Movijovem: "saco azul" do Governo 
"Ganda Cena" que é ser Born Cidadão! 

No âmbito do projecto "The An of 
Being a European Citizen", uma 

-. 	 iniciativa da Associação Juvenil de 
Vila Real de Santo Antonio, "Ganda - 	
Cena", Antonietu—Guerreiro reeebeu- - 
na Assernbleia da Reptiblica, cerca de 
40 jovens de 6 nacionalidades diferen- 

______ 	 - 
tes. Postenormente, escreveu. <<corno 

ex-dirigente associativa, ao nIvel do dirigismo académico e corn assento 
no movimento estudantil europeu, sei que a interacçäo corn outras reali-
dades podem modificar a nossa forma de pensar e de agir e isso é o mais 
precioso que aos nossos jovens pode acontecer.Se a "Arte de Ser urn Cida-
dão Europeu" é difIcil, a arte de ser urn cidadão local e born vizinho não é 
rnenos fácil. SaOdo os jovens dirigentes de Vila Real de Santo AntOnio, tao 
irnportante para a rnanutençäo dos bons laços sociais e reduçäo dos nIveis 
de insegurança. (13-10-2010) 

Em solidariedade corn vItimas do virus HIV/SIDA 

Durante o debate do Orçarnento, Anto-
nieta Guerreiro questionou o ministro da 
Presidência sobre a situação financeira 
da Movijovem. (12-11-2010) 
A intervenção pode ser seguida através 
da Iigação: httu://videos.sapo.ptiGbpN-
R51A68IP4WEhNQUv 

Sauide no Algarve e Educacão para a Saüde 

Antonieta Guerreiro questiona a rninistra da 
Sadde sobre Os cuidados de prestaçäo de Sad-
de no Algarve e o investirnento necessário na 
Educação para a Sadde corn o objectivo de 
reduzir, a médio e longo prazo, o peso do 
Sisterna Nacional de Sadde e garantir a sua 
sustentabilidade. (04-11-2010) A intervençao 

pode ser seguida através: http://videossapo.pt/aDh4ALZ2OCwtLgPNnluz  

Tendo trabalhado vários anos corn toxicodependentes e na qualidade de 
coordenadora do Grupo de Trabalho Parlarnentar de Educação para a Sad-
de, a deputada Antonieta Guerreiro, participou na exposição solidária "20 
Contra a Sida", realizado no Centro de ExposiçOes de Odivelas. 
(20-10-2010) 

Tecnopólis de Lagos abre corn anormalidades: 
Quem assume a responsabilidade? 

Escola, TecnopOlis de Lagos, abre corn 123 
anormalidades/defeitos a execuçao do pro-
jecto - Antonieta Guerreiro questiona o Mi-
nistério da Educaçao pela abertura apressa-
da e irresponsável de escolas corn elevados 
niveis de insegurança - Quern assume a 
responsabilidade? (20-10-2010) A interven- 
ção node ser visionada através do endereço 

electr6nico:http://videos.saoo.ptJVkogOF3LshNait8Nw8vB  

"Educacão, que Futuro?" 

0 futuro da Educação foi debatido ern 
Aijezur. A convite da AssociaçAo Jo-
vens em Movirnento de Aljezur (AJ-
MAL), a deputada Antonieta Guerrei-
ro, bern corno os deputados dos outros 
partidos, participararn neste desaflo de 

transportar as diferenças ideológicas e partidárias para fora da Assernbleia. 
Durante quatrohoras, rneia centena de pessoas participou activamente nes- 
te evento onde foram colocadas muitas perguntas. (15-10-2010) 

Arnbiente de Qualidade Vs de Turisrno Qualidade 

Intervenção no debate do Orçarnento 
corn a rninistra da Ambiente sobre a 
importância do Arnbiente de Qualidade 
para o Turisrno de Qualidade. Nesta in-
tervençäo foram abordadas várias ques-
tOes, entre elas a poluicão sonora do 
autOdromo do Algarve e as praias não 
vigiadas. (10-11-2010) 

Para visionar a intervençâo aceda o seguinte endereço electrOnico: httn://vi-
deos.sano.12tlzUlVV2vglgmZvaluoDoP 



. 	 - 

<<Basta de Barbárie!>> 
ad 

• . 	 S 	 • 

- --• 	No ambito do Dia Intemacional Pela Eli- 
rninaçào da Violência Contra as Muiheres", 
Antonieta Guerreiro e Pedro Castelo Xavier, 
presidente do PSD de Portimão, juntamente 
corn outros militantes daquela secção, distri-
bufram entre o Mercado Municipal e o Largo 

da Mo, em Portimão, mais de mil panfletos divulgando o Ndmero Nacional 
de Emergência Para Apoio as Vitirnas de Violéncia Doméstica. 800 202 148 
- Diga Não A Violência. Basta de Barbárie! (29-11-2010) 

Festival da Batata Doce em Aijezur 

A semelhança dos iuitimos anos, Antonieta Guer-
reiro, visitou o Festival da Batata Doce. Neste 
evento de cariz socioeconórnico e cultural a depu-
tada algarvia foi acompanhada pela presidente da 
Cornissão PolItica de Secção do PSD, Rosa Cigar-
ra, e vários militantes de Aljezur. (28-11-2010) 

Por uma sociedade mais justa! 

Corn o objectivo de aproxirnar os defi-
cientes aos deputados da Nação, a de-
putada algarvia convidou a direcção da 
Associaçâo Portuguesa de Deficientes a 
visitar a Assembleia da Repiiblica. Na 
sequência deste evento foi entregue ao 
Presidente da Assembleia da Repdblica 

urn conjunto de perguntas sobre as acessibilidades dentro da sede do Parla-
mento. No âmbito das acessibilidades a pessoas portadoras de deficiencias 
foram tambérn colocadas questöes sobre a compatibilidade entre Os sftios 
electrónicos dos Grupos Parlamentares e as impressoras Braille. Este re-
querimento foi secundado duas dezenas de deputados do PSD. 
(02- 12-2010) 

Em defesa das pessoas portadoras de Ictiose 

Antonieta Guerreiro apresentou na Co- 
rnissão Parlamentar de Satide, o relatório 
ao Projecto Lei em defesa dos doentes 
portadores de Ictiose, apelando a im-

portAncia de auxiliar estes doentes na luta que travam todos os dias. Os 
portadores enfrentam uma doença rara e incurável, ocupa 100% do corpo 
e condicionaa mobilidade. Corn sessenta e cinco portadores, identificados 
ern Portugal, a direcçao da ASPORI (AssociacAo Portuguesa de Portadores 
de Ictiose) assistiu a apresentação do relatório, tendo ficado sensibiliza-
da pela forma como o tema foi abordado. A deputada anexou ao relatório 
fotografias de todos os doentes identificados por aquela associação bern 
como, para cada urn deles, quadros corn os custos mensais necessários aos 
tratamentos. (14-12-2010) 

Natal Social Democrata 

cratas, nomeadamente: a 4 de Dezembro, no Jantar 
de Natal corn Palestra intitulada "Sá Carneiro lido 
e vivido" proferida pelo deputado Mendes Bota; no 
dia 5 de Dezembro, no Alrnoço de Natal promovido 
pela secção conceihia do PSD de Lagos e ainda, no 
dia 15 de Dezembro, no Jantar de Beneficência da 

JSD de Vila Real de Santo Antonio. 

Escola de Montenegro visita a Assembleia da Repuiblica 

A Escola do Montenegro, nurn total de 80 pessoas, entre professores e alu-
nos, visitou a Assembleia da RepUblica a convite de Antonieta Guerreiro. 
Este evento contou corn a colaboração do colega deputado Antonio Lei-
tao Arnaro, de Duarte Marques, presidente da JSD e da secretária-geral da 
JSD/Algarve, Irma Martins, para desenvolver o jogo "Sub-18" - urn jogo 
de cidadania cujo objectivo é ajudar a compreender melhor a importância 
do voto e da cidadania activa. Foi urn dia muito diferente que ficará na 
memória de todos durante muitos anos. (16-12-2011) 

Bem-vindo o Ano Novo! 

'i 	Cumprindo uma tradição de três geraçOes 

• 	
Antonieta Guerreiro, recebeu em casa, 
corn a famflia e os amigos, o grupo de 

• Charolas "União Bordeirense". Desejo a 
todos urn ano de 2011 corn muita SaOde, 
Paz, Alegria, Coragem, Determinaçao e 

Entusiasmo para resolver os problemas corn que todos nos deparamos. 
(0 1-0 1-20 11) 

Declaracöes de Voto, Relatórios, Perguntas e Requeri-
mentos ao Governo 
O trabalho parlamentar da deputada Antonieta Guerreiro pode ser acorn-
panhado atravds da ligação electrónica: http://www.parlamento.ptlDenutado-
GPIPagina/ActividadeDeputado.aspx?BID=4014&Ig=XI  onde, para alérn das 
várias dezenas de Perguntas e Requerimentos ao Govemo, também cons-
tarn, onze DeclaraçOes de Voto em Plenário e vários relatOrios de petiçOes 
e iniciativas europeias. 

Grupos de Amizade 

Antonieta Guerreiro é membro dos Grupos Parlamentares de Amizade Por -
tugal - Franca e Portugal Canada. 

Gabinete de Apolo ao Eleitor 

A deputada algarvia do PSD recebe, ate ao mo-
mento, os concidadãos eleitores de Portimão, na 
sede concelhia na prirneira segunda-feira de cada 
mês, entre as 11 e as 13:00 horas e os eleitores de 
lacobrienses, ao segundo sábado de cada mês, en-
tre as 16 e as 19:00 na sede do PSD de Lagos. 

Antonieta Guerreiro escreve, quinzenalmente, para o jornal "0 Algarve" e, 
oportunamente, para o jornal on-line "ObservatOrio do Algarve" e o jomal 
"Barlavento". 
A actividade parlamentar da deputada Antonieta Guerreiro pode ser 
acompanhada através do Facebook, seguindo a ligaçao electrónica: 
http://www.facebook.comlphoto.php ?fbid=479913260813&set=a.4799132158132 
54900.607545813#!/profile.php?id=607545813 

Antonieta Guerreiro esteve presente em alguns 
eventos natailcios comuns entre Os sociais demo- Artigos de opiniao 


