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Bruno Pereira é novamente líder
do PSD de Matosinhos aten-
dendo a que foi reeleito, por
larga maioria, nas eleições in-
ternas no passado dia 30 de No-

vembro, tendo havido apenas uma lista, a
do recandidato presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia, e havido cerca de 49,70%
dos militantes a votar, o que deu a reeleição
como resultado 92,64% dos votos para a
Comissão Política Concelhia e 91,41% dos
votos para a Mesa da Assembleia, ou seja
a vitória das recandidaturas de Bruno Pe-
reira e Pedro da Vinha Costa, respectiva-
mente. Entrevistado pelo Jornal de
Matosinhos, Bruno Pereira referiu como
vai ser a oposição do PSD à maioria socia-
lista que gere actualmente a Câmara Muni-
cipal de Matosinhos. 

JORNAL DE MATOSINHOS – Aca-
bou de ser eleito com uma larga maioria
de votos, apesar de ter sido uma eleição
de lista única. O que representa essa vi-
tória?

BRUNO PEREIRA – Representa que
o PSD está no rumo certo e assim vai con-
tinuar. Quero continuar a fazer crescer o
PSD em Matosinhos em importância e in-
fluência, uma afirmação e compromisso
com a sociedade civil que nos leve à con-
quista da Câmara Municipal de Matosi-
nhos. O objetivo político é a resolução dos
problemas dos matosinhenses. A qualidade
do nosso trabalho muito se deveu à equipa
e às estruturas autónomas constituída por
gente séria, competente, com provas dadas
nas suas vidas profissionais, que merece o
respeito, a credibilidade e o apoio dos ma-
tosinhenses, visto que a mesma é represen-
tativa da realidade do Concelho. Hoje o
PSD de Matosinhos tem orgulho e respeita
o seu passado, e no presente quer ser mo-
bilizador e ousado em arriscar um pro-
grama político sério e inovador que
transforme o futuro de Matosinhos.

JM – Como está actualmente o PSD
de Matosinhos?

BP – Hoje posso afirmar que se abriu o
PSD de Matosinhos aos militantes, à socie-
dade civil. Em momentos muito difíceis
para o PSD, quisemos e soubemos manter
o PSD de Matosinhos activo, combativo e
unido. No mandato anterior, que agora ter-
mina, promovemos a organização interna
do PSD; uma relação correcta de trabalho
e entreajuda com os nossos autarcas e com
as estruturas distrital e nacional, as quais
tem trabalhado em sintonia com o PSD de
Matosinhos; melhoramos a comunicação
interna e externa; o PSD está mais presente
e mais visível nas ruas de Matosinhos, no
dia-a-dia dos matosinhenses. Hoje nenhum
matosinhense diz que o PSD só aparece em
véspera de eleições autárquicas. Estabele-
cemos pontes de contacto com a sociedade
civil matosinhense, com o movimento as-

sociativo, com as estruturas sindicais e pa-
tronais, procurando conhecer os problemas
para poder construir respostas e soluções.

Há dois anos assumimos o compro-
misso de colocar o PSD de Matosinhos a
marcar a agenda política do nosso Conce-
lho, a agir mais do que a reagir, na certeza
de que a nossa acção teria, sempre, de ser
pautada pela experiência do passado, mas
com um perspectiva de futuro.

O PSD de Matosinhos é hoje um par-
tido mais aberto, eclético e cosmopolita,
tentamos ser coerentes nas nossas tomadas
de posições, e assumimos que essas nossas
posições são muito mais social-democratas
e humanistas. Temos tido uma excelente re-
lação de trabalho entre as diversas estrutu-
ras e os autarcas, o que não era normal no
PSD de Matosinhos. Acima de tudo temos
conseguido criar uma simbiose de trabalho
muito interessante e coerente na tomada de
posições entre os autarcas e a estrutura.
Todos visamos a concretização dos interes-
ses dos matosinhenses. E hoje o PSD é um
partido mais presente na vida do dia-a-dia
dos matosinhenses. E que tem demonstrado
um respeito pelo passado, pela sua história.
Temos conseguido chamar à vida política
os nossos antigos autarcas. Os antigos can-
didatos à presidência da Câmara Munici-
pal, bem como ex-presidentes da CPC do
PSD de Matosinhos, têm estado envolvidos
no nosso trabalho. E com o seu saber e ex-
periência tem engrandecido, muito, o tra-
balho que tem sido realizado. 

O PSD de Matosinhos é hoje pertença
dos seus militantes, não é um partido de
feudos, de pequenos grupos. É um partido
aberto a todos os militantes e simpatizan-
tes. O PSD nacional passou por uma forte
crise, após a saída de Pedro Passos Coelho,
com a metamorfose da política em Portu-
gal, muito centrada em questões extremis-
tas, entre uma esquerda e uma direita
radicais. Tudo afectou bastante o PSD, a
nível nacional, bem como nos distritos e re-
giões. Em Matosinhos, no entanto, perce-
bemos o que estava a acontecer, e com
trabalho, com um regressar de figuras an-
tigas, com um investir na renovação de
quadros, e de potenciar a abertura do Par-
tido à sociedade civil, acho que consegui-
mos e soubemos, de facto, num momento
muito difícil, manter o PSD vivo e reforçar
o trabalho que vinhamos trilhando.

Hoje afirmamo-nos como o rosto da
Oposição ao PS. A nossa organização in-
terna está muito bem estabelecida; melho-
ramos na forma como comunicamos com
os militantes e os simpatizantes; apostamos
nas mais diversas vias de comunicação; e
penso que é por demais evidente que é pa-
tente a colocação de estruturas outdoores
na rua. Demonstrativo de que o PSD está
na rua a três anos de umas eleições autár-
quicas. O que não era normal acontecer. O
PSD sempre foi acusado de que só aparecia
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