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Senhor Presidente do Conselho Nacional, 

Cumprimento-o, e na sua pessoa todos os Senhores Conselheiros Nacionais.  

  

 

Senhor Presidente do CDS 

Ouvi com atenção a sua Comunicação ao Partido e ao País.  

Devo dizer-lhe, todos deveremos agradecer aos seus opositores internos, que procuraram 

fragilizar esta Comissão Política Nacional. Que procuraram, deliberadamente, causar dano 

ao Partido. Partido que controlavam e deixaram de controlar.  

Pois, na verdade, fizeram o senhor Presidente regressar, finalmente, ao discurso que fez 

perante o Congresso de Aveiro, que lhe permitiu ganhar o meu voto. Que lhe permitiu 

ganhar o Partido.  

Nesta comunicação, disse que consigo, Senhor Presidente, o CDS 

“será um Partido sem mutações ou desvios de identidade,  

como quiseram os nossos fundadores” 

“será um partido nacional, do Norte ao Sul e Ilhas  

e nunca se reduzirá a um pequeno grupo da capital” 

“será um partido popular e incómodo aos que nunca votarão em nós  

e que nos combatem”  

e disse ainda que, consigo, Senhor Presidente,  

o CDS será um partido que "continuará a erguer o muro entre a política e os negócios".  
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Pois bem, Senhor Presidente,  

Se porventura teve dúvidas, poderá voltar a acreditar!  

Os militantes do CDS poderão voltar a acreditar!  

Estou certo que os eleitores poderão voltar a acreditar!  

 

Mas, para isso, Senhor Presidente, deverá, em todas as escolhas que lhe competirem, – 

quer quanto a candidatos, quer quanto a dirigentes – "separar o trigo do joio".  

Assegurar que sejam pessoas competentes e idóneas, que estejam acima de qualquer 

suspeita de conflito de interesses.  

Que nada tenham a ver com negócios públicos.  

Que nada tenham a ver com aeroportos, portos de mar, auto-estradas, TGV, lítio e outros 

negócios na esfera do Estado.  

Mas também que nada tenham a ver com sociedades de advogados que representam 

empresas privadas ou interesses que não correspondem ao interesse nacional, 

nomeadamente em negócios com o Estado. 

 

Senhor Presidente,  

Votarei, conforme anunciei, em nome da TEM Esperança em Movimento, corrente de 

opinião democrata-cristã do CDS, o meu voto favorável à Moção de Confiança à Comissão 

Política Nacional que hoje apresentou.  

 

Como é próprio em Democracia,  

por um voto se perde, por um vosso se ganha.  

 

Tenho dito! 

Obrigado. 


