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“Feliz é o homem, certamente, que apesar de todas as 
adversidades, cruza sem medo a via do destino, toma na mão 

as rédeas de sua própria vida, conduz o carro dos seus dias 
para onde o seu coração e a sua inteligência lhe indicar”

VOLTAIRE



Candidato a Presidente da
Comissão Política do PSD Loulé

Cláudio Lima

Estimada/o militante

Tenho a honra, o privilégio e sentido de 
responsabilidade de me apresentar a vós na 
qualidade de candidato a Presidente da 
Comissão Política do PSD Loulé.

Faço-o porque tenho a forte convicção de 
que nunca foi tão necessário o PSD 
recuperar a predominância política que 
outrora já teve. Loulé é um concelho que, 
tanto a nível regional como local, deve ser 
l ide rante .  As  bases  es tão c r iadas , 
precisamos agora de recuperar os 8 anos de 
atraso ao qual o Partido Socialista nos 
arrastou, através de uma liderança sem 
rasgo de Vítor Aleixo.

A equipa que tenho a honra de liderar, tem 
os olhos postos no presente e no futuro do 
nosso partido, sem nunca esquecer as suas 
raízes e o nosso passado, que tanto nos 
orgulham.

Na história mais recente do PSD Loulé, que é 
também um pouco da sua história, o partido 
sempre deu provas do seu valor, e da sua 
capacidade para desenhar as melhores 
políticas, rumo ao desenvolvimento.

É tempo de preparar o futuro do Concelho 
de Loulé, com vista ao arranque de um novo 
ciclo político liderado pelo Partido Social 
Democrata, o único capaz de transmitir 
e s p e ra nça ,  a s s en te  na  s ua  ma t r i z 
ideológica e nos princípios de crescimento 
económico e de progresso, a todos os níveis.

A n ível  regional ,  o PSD Loulé deve 
igualmente manter um papel ativo e de 
l i d e r a n ç a .  O  P S D  L o u l é  t e m  e s s a 
responsabilidade, pois é, a par de Faro, a 
maior estrutura política social-democrata 
do Algarve. Mas essa responsabilidade 
surge igualmente e sobretudo pelos políticos 
Louletanos de grande valor que, geração 
após geração, têm assumido funções de 
elevada relevância pública, colocando-se 
ao serviço da população, dando de si para 
o bem dos outros. 

O manifesto eleitoral e os compromissos que 
trazemos a sufrágio para este mandato, 
espelham bem a dinâmica que queremos 
dar ao nosso partido.

São esses os desaos que, com elevado 
sentido de responsabilidade, e muito 
acreditar, trazemos junto de si, para que, 
com a sua tão importante ajuda, possamos 
preparar o futuro do nosso partido.

Os militantes do PSD são e serão sempre o 
alicerce fundamental dos resultados 
eleitorais. Desagregados de um objetivo 
comum, dicilmente seremos capazes de ter 
um resultado diferente daquilo que tivemos 
no passado. Mas juntos,  seremos a 
alternativa de poder que Loulé tanto 
necessita.

Conto consigo para nos ajudar a construir 
um futuro melhor, para todos.

Um abraço amigo,

Cláudio Lima

incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
n o s t r u d  e x e r c i t a t i o n 
ullamco laboris nisi ut aliquip 
e x  e a  c o m m o d o 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore eu fug iat  nu l la 
pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui 
ofcia deserunt mollit anim 
id est laborum

occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui 
ofcia deserunt mollit anim 
id est laborum.occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui ofcia 
deserunt mollit anim id est 
l a b o r u m . o c c a e c a t 



É Militante do PSD desde 2001. Foi tesoureiro 
e vice-presidente do núcleo de Quarteira 
do PSD, e vice-presidente do PSD Loulé 
(2011/2013 e 2020/2022). A nível distrital foi 
vogal da Comissão Distrital de Auditoria 
Financeira, no mandato 2013-2015.

Foi Mandatário Financeiro nas autárquicas 
de 2013 e 2021, e Diretor de campanha em 
2021.

Contabilista Certicado desde 1999 e 
membro da Ordem dos Economistas desde 
2013, onde assume desde 2018 a função de 
vogal da Direção Regional do Algarve. 
Possuí mais duas décadas de experiência 
pross ional nos domínios da gestão 
nanceira e de recursos humanos em 
entidades públicas e privadas.

Na sua experiência prossional mais 
recente,  destacam-se a de d i retor 
nanceiro e de recursos humanos na Loulé 
Concelho Global, e a de diretor do 
departamento de administração geral da 
Região de Turismo do Algarve.

Atualmente é diretor, sócio e consultor sénior 
numa empresa de consultoria especializada 
em fundos comunitários.

É licenciado em Gestão de Empresas, e pós-
graduado em Gestão de Projetos em 
Parceria, pela Universidade do Algarve. Tem 
46 anos, 2 lhos. Nasceu em Paris e reside no 
concelho Loulé há 33 anos.

Maria de Deus Domingos, é Licenciada em 
Engenharia Zootécnica e detentora de 
Mestrado em Gestão e Conservação da 
Natureza. tem quase 30 anos de militância 
no PSD, assumindo diversos cargos de 
destaque no PSD, sendo atualmente vice-
presidente da concelhia de Loulé.

Em termos prossionais, destacam-se oito 
anos ao serviço da Câmara Municipal de 
Lagos, e catorze anos ao serviço da Câmara 
Municipal de Loulé, cheando ainda a 
Divisão de Promoção do Investimento e 
Apoio à Agricultura Social na Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve, entre 2012 e 2018. Foi cabeça-de-
lista à Assembleia de Freguesia de São 
Clemente nas autárquicas de 2021.

Maria de Deus Domingos
Vice-Presidente | SÃO CLEMENTE 

Cláudio Lima
Presidente 

Comissão Política de Secção



José Leal
Vice-Presidente, SÃO SEBASTIÃO

Tem 57 Anos, é pai de dois lhos, e exerce a atividade Comercial de Agente de Seguros desde 
2014 e de Responsável pela Sociedade Portuguesa de Autores desde 1995, tendo exercido 
antes a atividade Comercial no Ramo Automóvel e Comerciante em São Sebastião durante 
25 Anos com um Clube de Vídeo.

André Dias
Tesoureiro, SÃO CLEMENTE

Natural de Loulé, cresceu em São Clemente, 
f r e g u e s i a  o n d e  t r a b a l h a  e  r e s i d e 
atualmente. Pai de 2 lhos.

Atleta exemplar conhecido pelo empenho, 
dedicação e espírito de sacrifício, foi 
nadador por mais de 10 anos no Louletano 
Desportos Clube.

Sempre teve uma forte ligação ao Desporto 
e Saúde no concelho, começando a sua 
vida prossional como sioterapeuta, no 
futebol do Louletano camadas jovens, Salir 
futebol Sênior e na clínica Fisiodesporto 
onde é Sócio.

Atualmente é Empresário e Gestor numa 
empresa sediada na freguesia de São 
Clemente com mais de 10 anos de 
existência.

Foi responsável pela Associação do Comercio e Serviços (ACRAL) no 
Concelho de Loulé durante 6 Anos, pertencendo ainda hoje aos Órgãos 
Sociais. É um grande conhecedor da realidade e importância da 
atividade comercial na economia local e regional.

Foi cabeça-de-lista às eleições autárquicas de 2021 para a
Junta de Freguesia de São Sebastião.

David Coelho
Vogal, SÃO SEBASTIÃO

É militante do PSD desde 1998. 

Acompanha desde cedo e de forma ativa a 
vida do seu partido, tendo sido Vice-
presidente da JSD Algarve e Conselheiro 
Nacional da JSD. Tem participado em todas 
as comissões politicas da JSD e PSD de Loulé 
desde 1998, chegando à vice-presidência 
de ambas.

Desenvo lve a  sua at iv idade como 
prossional independente, destacando-se 
ainda o seu dinamismo na vida social da sua 
freguesia, onde foi Presidente da Sociedade 
Recreativa e Cultural, assim como vogal do 
centro social e comunitár io, ambos 
localizados em Vale Judeu.



Acácio Costa
Vogal, AMEIXIAL

Acácio Costa tem 55 anos, é casado e pai 
de 3 lhos, sendo natural da freguesia do 
Ameixial, onde reside, desde sempre. 
Devoto da Nossa Senhora de Fátima, é 
peregrino desde 2009. Em 2013, decidiu 
iniciar a peregrinação do Ameixial até 
Loulé, em honra da Nossa Senhora da 
Piedade (Mãe Soberana), situação que 
mantém até aos dias de hoje, e que ano 
após ano, reúne um grupo cada vez maior 
de pessoas, originárias do Ameixial e da 
Serra do Caldeirão.

Militante do PSD desde 1992, tem assumido 
inúmeras vezes posição de destaque nas 
listas candidatas pelo PSD à freguesia do 
Ameixial, tendo sido cabeça-de-lista nas 
eleições autárquicas de 2021.

João Santos
Vogal, QUARTEIRA

João Santos é líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, tendo ocupado o 2º lugar 
na lista às últimas autárquicas. É natural de Quarteira, tem 34 anos, e é licenciado em 
Património Cultural - ramo de História, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve. Historiador local, administrador do “Quarteira no Tempo”, autor de 
duas obras de conteúdo histórico, intituladas: “Quarteira O Topónimo e a Povoação (Séculos 
XIII ao XIX)” e “Quarteira Um Pequeno Centro Cosmopolita (Séculos XIX e XX)”.

Sócio fundador e Presidente da Mesa da 
Assembleia do CDQ - Centro Desportivo de 
Quarteira e Treinador na dita coletividade. 
Presidente fundador do Rotaract Clube de 
Quarteira.

No PSD, foi Presidente da Comissão Política 
ativadora do Núcleo da JSD Quarteira, Vice-
presidente da JSD Loulé, Vice-Presidente da 
JSD Algarve,  Conselhei ro Regional , 
Coordenador do Gabinete de Apoio à 
Economia do Mar da JSD Loulé/JSD 
Quarteira e membro do Gabinete de 
E s t u d o s  d o  M a r  d a  J S D  N a c i o n a l . 
Atualmente, é Presidente do Núcleo do 
Partido Social Democrata de Quarteira, e 
membro da Comissão Política Distrital do 
Algarve.



É natural da Tôr, atual União de Freguesias 
de Querença, Tôr e Benam. A Frequentar o 
Mestrado Integrado em Medicina na Nova 
Medical School - Faculdade de Ciências 
Médicas  de L i sboa.  Ante r io rmente 
frequentou a Escola Secundária de Loulé, 
onde recebeu distinções de

mérito e excelência. Na mesma escola foi 
representante dos alunos no Conselho Geral 
e representou-a por 2 vezes no programa 
"Parlamento dos Jovens".

É embaixador jovem do voluntariado 
ambiental para a água da Agência 
Portuguesa do Ambiente e membro ativo na 
comunidade paroquial da Tôr como acólito 
e catequista.

No plano político é membro da Assembleia 
da União de Freguesias de Querença, Tôr e 
Benam na bancada do PSD, conselheiro 
nacional da JSD e vice-presidente da 
JSD/Algarve.

Rúben Santos, Vogal,

UF QUERENÇA, TÔR, BENAFIM

Sílvia Martins
Vogal, ALTE

Sílvia Maria Luís Martins é natural de Alte, 
onde nasceu há 47 anos.

A par das suas responsabilidades familiares, 
desenvolveu uma sólida carreira prossional 
ancorada na sua formação em Engenharia 
A l imentar  pe la  E sco la  Super io r  de 
Tecnologia da Universidade do Algarve, 
complementada por uma licenciatura em 
Dietética pela Escola Superior de Saúde de 
Fa ro  da  Un ive r s idade do  A lga rve .

Em termos de atividade política, Sílvia 
Martins sempre esteve presente na defesa 
de Alte e do concelho de Loulé, tendo 
ocupado cargos na Assembleia de 
Freguesia, na Assembleia Municipal de 
Loulé e foi presidente do executivo da Junta 
de Freguesia de Alte. O seu dinamismo 
reete-se igualmente no associativismo, 
tendo part ic ipando at ivamente na 
Associação Pró-Benecência e Progresso 
de Alte, e também no Sport Club Benam



José Borges
Vogal, BOLIQUEIME

José Manuel Guerreiro Borges tem 46 anos e é natural de França. 
Regressou com os seus pais a Portugal em 1980 e reside desde 
então na freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé, sendo já 
considerado como um lho da terra. Foi aqui que constituiu 
família, sendo casado há 20 anos, com uma lha.

É militante do PSD desde os tempos da JSD em 1994. Trabalha em 
turismo na área do Golfe e isso lhe permite convivências com 
pessoas de várias nacionalidades e culturas.

Militante do PSD desde 2003, é licenciada 
em direito pela Faculdade de Direito de 
Lisboa, e pós-graduada em Direito Fiscal 
pelo Instituto de Direito Económica e 
Financeiro e Fiscal, igualmente ministrado 
na Faculdade de Direito de Lisboa.

Vânia Guerreiro
Vogal, QUARTEIRA

Nascido em Loulé a 19 de Setembro de 1978, 
iniciou a sua atividade desportiva aos 4 anos 
de idade na modalidade de atividades 
gímnicas, sagrando-se campeão regional de 
minitrampolim aos 11 anos de idade, altura 
em que já praticava a modalidade futebol, 
na qual atingiu aos 15 anos de idade o 
patamar de internacional pela seleção 
nacional quando representava o Louletano 
Desportos Clube, clube onde foi também 
treinador e diretor desportivo.

É Licenciado em Educação Física e 
Desporto, e atualmente empresário do ramo 
automóvel. Frequenta igualmente o 3º ano 
do Curso de Direito.

Integrou ainda a lista candidata à vereação 
nas autárquicas de 2021,e é membro da 

Reside em 
Quarteira, onde 
exerce a prossão 
de advogada 
numa sociedade 
de Advogados da 
qual é sócia.

Assembleia de 
Freguesia de São 
Clemente, em 
representação do
PSD. Foi vogal da
Comissão 
Política de
Secção no
mandato
anterior
(2020-2022)

Carlos Martins
Vogal, SÃO CLEMENTE

É membro do clube de golfe de Vilamoura e 
da Federação Portuguesa de Golfe há mais 
de 20 anos. Nas últimas eleições autárquicas 
foi candidato à presidência da Junta de 
Freguesia de Boliqueime pela coligação " 
Mais e Melhor pela nossa Terra" por acreditar 
que o PSD seria uma alternativa capaz de 
fazer melhor do que o que estava e está a 
ser feito.



Damásio Santos
Vogal, QUARTEIRA

Militante desde 2005, residente em Quarteira, onde tem vindo a 
desempenhar diversas atividades prossionais, a exemplo da 
exploração da Hamburgueria CACO original. Tem participado 
ativamente na vida do partido em Quarteira, tendo integrado a 
lista do PSD à Junta de Freguesia de Quarteira nas últimas 
eleições autárquicas

Natural de Loulé, Martim Ventosa é detentor 
de formação superior até ao nível do 
m e s t r a d o ,  p o s s u i n d o  a o  n í v e l  d e 
licenciatura formação no campo da 
Ciência Política, pelo Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Teve 
subsequentemente formação a nível de 
mestrado formação no campo das 

Martim Ventosa
Secretário, SÃO CLEMENTE

Os nossos compromissos
1. Revitalizar a sede com abertura de um espaço para tertúlias e convívio

2. Valorizar e Reforçar a militância ativa

3. Criar as melhores condições para incentivar os jovens à participação na 

vida do partido

4. Promover e estreitar a comunicação interna com os militantes

5. Robustecer o apoio aos eleitos pelo PSD nas 9 freguesias do concelho e na 

Assembleia Municipal

6. Enaltecer o orgulho da militância no PSD, desenvolvendo um papel ativo e 

preponderante na sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas do concelho

7. Aproximar a Comissão Política de Secção dos seus militantes, 

descentralizando as suas ações em todas as freguesias do concelho

8. Realização de Assembleias de Militantes temáticas

9. Fomentar o debate de ideias e troca de opiniões sobre assuntos de 

interesse para o desenvolvimento do concelho

10. Robustecer a visibilidade mediática do PSD Loulé, a nível local e regional

Relações Internacionais, pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscovo. 
Enquanto tema de dissertação de mestrado, apresentou o tema “Portugal defeating the 
theory of great powers”. Teve experiência prossional em ramos diversos, enquanto 
coordenador da área “Users Special Projects” da ntech skillchain.io. Foi professor de Inglês 
nível A1-B2 na escola ‘Wanderlust Language School’ de Moscovo. Foi Project Manager na 
goDruid.com. Foi representante de Portugal no projeto Liberland.



Candidato a Presidente da Mesa da Assembleia de Secção

Rui Cristina

Cumprindo os estatutos e exercendo a 
democracia interna que sempre foi nosso 
apanágio, o PSD Loulé volta às urnas para 
eleger os seus órgãos dirigentes. Neste 
último mandato enquanto presidente da 
Concelhia, enfrentamos juntos os desaos e 
as diculdades que se colocaram a todas e 
a todos nas suas atividades prossionais. 
Escusado será dizer que a pandemia e o 
connamento interferiram igualmente com 
o contacto político.

Num processo totalmente transparente, a 
Comissão Política que liderei baseou-se nas 
opiniões dos militantes, quer para criar um 
programa, como para denir os candidatos 
autárquicos. Defendemos um PSD audaz, 
combativo, alicerçado na resolução dos 
problemas e defesa das populações.

Desde o dia em que tomou posse, a 
Comissão Política realizou todos os esforços 
e assumiu iniciativas para que o PSD se 
arme em Loulé. Por exemplo, com muito 
esforço pessoal e nanceiro de todos, foi 
l a n ç a d a  u m a  r e d e  d e  o u t d o o r s 
demonstrando que o PSD Loulé estava vivo 
e de boa saúde. Numa iniciativa inédita, sob 
o lema “É preciso mudar e a sua opinião 
conta”, realizamos sessões de atendimento 
ao público em Loulé e Quarteira, abrindo a 
porta aos militantes e população.

Continuo a defender que o nosso projeto 
autárquico é o melhor para o concelho de 
Loulé, embora respeite os resultados 
autárquicos de setembro de 2021. E como 
tal, faremos uma oposição assertiva como 
vereadores, junto com a Assembleia 
Municipal, para defender as soluções que 
apresentamos. Eis algumas prioridades: a 
habitação a custos controlados, tão 
necessária como a habitação social. A 
urgência das obras do Mercado do peixe e 
da fruta de Quarteira e da Circular Norte e 
Sul, há muito prometidas e nunca realizadas. 
E para diminuir a crise económica, o 
programa de apoio ao comércio local e 
empresas visando a criação de emprego. A 
educação e a cultura não serão igualmente 
esquecidas nas ações que temos previsto 
empreender.

Nesse sentido, e para continuar a aumentar 
a proximidade com os militantes e a ouvir as 
p o p u l a ç õ e s ,  a p r e s e n t e i  a  m i n h a 
candidatura Presidente da Assembleia de 
Militantes na lista em que Cláudio Lima se 
apresenta como o candidato a Presidente 
da comissão política do PSD Loulé. Porque 
acredito que podemos continuar a fazer 
mais pelo nosso concelho.

        Podem contar comigo e espero                                                               
contar convosco.



Presidente

Rui Cristina
 Deputado à Assembleia da República

Mesa da Assembleia de Secção

Presidente

Rui Cristina
 Deputado à Assembleia

da República

Vice-Presidente

Pedro Rocheta
 Médico

Candidato a Presidente

Cláudio Lima
Consultor Financeiro e

Contabilista

Vice-Presidente

Pedro Rocheta
 Médico

Secretária

Emília Moleiro
 Jurista

Secretária

Elsa Maria Pires
 Empresária no setor comercial, 
designer de moda e escritora

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
PSD

CPS LOULÉ



Candidato a Presidente da
Comissão Política do PSD Loulé

Junte-se a nós e ajude-nos a criar um 
futuro melhor, para todos!

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
PSD

CPS LOULÉ

@loulePSD  

 Psd_loule

Email: psdloule@gmail.com

Cláudio Lima – 92 770 1000


