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Caras e caros companheiros, 

 

É com grande entusiasmo e satisfação que Espinho acolhe, pela primeira vez, o 

Congresso Nacional do PSD. 

 

Na qualidade de autarca e militante, não posso deixar de sublinhar o privilégio que 

constitui este momento para o nosso Município. Desde logo, pela sua dimensão social e 

económica, mas sem dúvida pela relevância histórica que um evento como este 

representa para a vida política nacional. 

 

Sejam, por isso, muito bem-vindos a Espinho. Usufruam da nossa cultura, das tradições, 

da hospitalidade e do bem-estar que caracterizam esta cidade e as suas gentes. 

 

No poder autárquico desde final de 2009, o executivo que tenho a honra de liderar 

procurou fazer em Espinho o que o PSD sempre defendeu para o país: administrar, com 

responsabilidade, os recursos que são de todos, privilegiando o interesse comum acima 

de qualquer interesse particular ou corporativo. Fizemo-lo sem comprometer a ambição 

de transformar o município, recuperando competitividade e estimulando novas 

oportunidades económicas, sociais, desportivas e culturais. 

 

Julgo que a realização deste Congresso representa também um voto de confiança da 

direcção nacional neste projecto autárquico do PSD. 

 

Nesse sentido, agradeço publicamente ao Presidente do Partido, Dr. Pedro Passos Coelho 

e ao Secretário-geral, Dr. José de Matos Rosa, o facto de terem honrado o compromisso 

estabelecido há dois anos, de realizar em Espinho este 36º Congresso Nacional. 

 

É a prova de que, no PSD, palavra dada é, de facto, palavra honrada. Cumprir com os 

compromissos estabelecidos é um princípio basilar do partido, esteve e estará sempre 

presente na condução da nossa intervenção política e, por isso, dispensamos a retórica 

inflamada que faz escola por outras paragens.  

 

Nesta breve intervenção, não posso dispensar a oportunidade de prestar um merecido e 

caloroso reconhecimento a um homem a quem esta cidade tanto deve: o deputado, líder 

parlamentar, ilustre conterrâneo e estimado amigo, Luís Montenegro.  

 

Luís Montenegro é um espinhense militante, que nunca se desvincula daquilo que são as 

necessidades e as causas da sua terra e que muito nos prestigia com o seu indiscutível 

talento e admirável percurso político. 

 

Bem-haja, Luís, e uma saudação especial neste Congresso para o qual muito 

contribuíste. 

 

Estimadas e estimados congressistas, 

 

Abre-se, hoje, um grande momento de reflexão interna e externa no nosso partido. 

 

Fruto das circunstâncias muito particulares que o país enfrenta, com uma governação 

mal cerzida e sem qualquer proposta política, que não o populismo encartado, o PSD 
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pode e deve apresentar alternativas. Explicar as reformas de que o país necessita! 

Apontar soluções! Identificar caminhos! 

 

Esta é uma oportunidade de reforçarmos, sem complexos, a nossa matriz plural, 

humanista e interclassista. Um partido que não desconfia da mudança e da inovação. Um 

partido apologista da livre iniciativa económica, da competitividade, da concorrência, da 

diferenciação pelo mérito e pela qualidade. Defensor de um Estado Social responsável, 

verdadeiramente equitativo, justo e sustentável. 

 

As circunstâncias recentes que o PSD teve de enfrentar a nível nacional não devem 

justificar posições inconsistentes, que, por vezes, retiram confiança à nossa base de 

apoio popular. É importante não vacilar nos propósitos e manter uma trajectória firme e 

coerente, para recuperar o apoio daqueles que maiores consequências sofreram com a 

governação exigente e patriótica da última legislatura. 

  

Há novos desafios no nosso horizonte.  

 

As eleições autárquicas de 2017 vão ser um momento estratégico para o PSD, não 

apenas pela enorme tradição que o partido tem nesta matéria, mas pela dimensão de 

proximidade e identificação com os seus militantes e simpatizantes. Será uma grande 

oportunidade de reconciliação eleitoral, para a qual o partido terá de estar unido e 

preparado.  

 

Na área em que Espinho se insere - o distrito de Aveiro e a Área Metropolitana do Porto - 

é possível melhorar o resultado obtido em 2013, reforçando a votação nas autarquias 

onde fomos eleitos e recuperando aquelas em que fomos vencidos. 

 

Da minha parte, estou inteiramente disponível para travar esse combate, em respeito 

pela população espinhense e por aqueles que me acompanharam com lealdade! 

 

Estimadas e estimados companheiros, 

 

Estou certo que o 36º Congresso Nacional do PSD, realizado em Espinho, irá ocupar um 

importante lugar na história do nosso partido, como um momento em que os nossos 

militantes renovam a sua esperança e recuperam a ambição de transformar Portugal. 

 

Muito obrigado.  

 

Votos de um excelente Congresso! 


