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O PSD/Açores reúne o seu XXV Congresso a dois anos de comemorar o 
cinquentenário da sua fundação. 
O primeiro congresso regional realiza-se em 1977, na ilha do Faial, elegendo 
formalmente o primeiro presidente da comissão política regional, João Bosco 
Mota Amaral, que é sucessivamente reeleito nos oito congressos seguintes: 
1979, 1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1992 e 1994. 
Com a saída voluntária de Mota Amaral de presidente do governo e do partido, 
o X Congresso reúne em 1995 e elege Álvaro Dâmaso como o novo líder regional 
do PSD. Seguem-se os congressos de 1997, que elege Carlos Costa Neves com 
a moção global de estratégia proposta por Rolando Lalanda Gonçalves, e de 
1999, com a eleição de Manuel Arruda para a liderança regional. 
Na primeira década do século XXI, o PSD realiza três congressos com o 
presidente Victor Cruz (2000, 2003 e 2005), dois congressos com o regressado 
presidente Costa Neves (2005 e 2007) e dois congressos com a presidente Berta 
Cabral (2009 e 2012). 
Na última década, o PSD/Açores reúne três congressos sob a presidência de 
Duarte Freitas (2013, 2015 e 2017) e um com o presidente Alexandre Gaudêncio 
(2018). 
Em 2020, José Manuel Bolieiro apresenta-se à reunião magna do PSD/Açores 
como candidato a Presidente do Governo e, em 2022, chega a este XXV 
Congresso sendo Presidente do XIII Governo da Região Autónoma dos Açores. 
O congresso regional é o ponto alto da atividade partidária do PSD/Açores, 
desde 1974. 
Este congresso antecede a comemoração dos 50 anos do PSD/Açores, em 
2024. 
Por isso, a presente Proposta Temática do Gabinete de Estudos do PSD/Açores 
propõe-se, primeiro, revisitar os nossos congressos para, assim e depois, 
celebrar a nossa história comum. 
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25 CONGRESSOS…1 
 
 
 
I CONGRESSO 
 
O I Congresso Regional do PPD/PSD reúne a 10 e 11 de junho de 1977 e tem 
lugar no salão da freguesia de Castelo Branco, na ilha do Faial. A primeira 
Comissão Política Regional fica presidida por João Bosco Mota Amaral 
(presidente) e constituída peplo vice-presidente José Melo Alves e pelos vogais 
Fernando Faria, Renato Moura, Américo Natalino de Viveiros, José Reis Leite e 
Emanuel Silva. Alberto Romão Madruga da Costa preside à mesa do congresso, 
que integra ainda o vice-presidente Alvarino Pinheiro e os secretários Manuel 
Ferreira e Adelaide Teles. João Vasco Paiva encabeça a composição do 
Conselho Regional, seguido por Adelaide Teles, Humberto Serpa, Henrique de 
Aguiar Rodrigues, Rui Mesquita, José Armas Trigueiro, José Pacheco de 
Almeida, Frederico Maciel, Carlos Teixeira e Manuel Vila-Lobos Menezes. Raúl 
Gomes dos Santos preside ao Conselho de Jurisdição Regional, igualmente 
constituído por Carlos Costa Neves, Gustavo Armas, José Nuno Almeida e 
Sousa e José Armas Trigueiro. 
Nas suas conclusões, o congresso "declara com veemência que a Autonomia 
Constitucional, aceite e exercida sem suspicácias nem restrições, é a forma por 
excelência adequada à realização dos interesses específicos do Povo Açoriano, 
correspondente à escolha livre e democraticamente por ele feita num sentido de 
unidade nacional na diversidade, rejeitando por isso integracionismos contrários 
à natureza das coisas e separatismos irrealistas". 
 
 
II CONGRESSO 
 
O II Congresso decorre a 5 e 6 de outubro de 1979, no recém-inaugurado 
Auditório de Ponta Delgada, com a presença do líder nacional Francisco Sá 
Carneiro. Delibera "reconhecer, com viva satisfação, o esforço despendido pelos 
órgãos de governo próprio da Região na consolidação da Autonomia e na 
construção de uma efetiva unidade açoriana".  
Mota Amaral é reeleito presidente do partido. Integram a sua comissão política 
regional o vice-presidente José Melo Alves e os vogais Américo Natalino 
Viveiros, Fernando Faria Ribeiro, José Reis Leite, José Pacheco de Almeida e 

 
1 Baseado no livro PSD/Açores – 40 anos ao serviço das 9 ilhas (1974 – 2014), de José Andrade, editado 
pelo Partido Social Democrata (2014) 
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Frederico Maciel. Alberto Madruga da Costa e Raúl Gomes dos Santos 
continuam a presidir à mesa do congresso e ao conselho de jurisdição regional, 
respetivamente, enquanto Henrique de Aguiar Rodrigues encabeça a lista ao 
conselho regional. 
 
 
III CONGRESSO 
 
Angra do Heroísmo acolhe o terceiro congresso regional do PSD/Açores, a 27 e 
28 de setembro de 1981. Sob a liderança de Mota Amaral, os sociais democratas 
açorianos "empenham-se em dois objetivos principais: consolidar a Autonomia e 
reforçar a Democracia política, cultural, social e económica".  
A CPR integra o vice-presidente José Pacheco de Almeida e os vogais José Reis 
Leite, Américo Natalino Viveiros, Carlos Costa Neves, Fernando Faria e 
Frederico Maciel. O presidente do congresso é José Melo Alves, o presidente do 
conselho de jurisdição regional é Alberto Madruga da Costa e o cabeça-de-lista 
ao conselho regional é Raúl Gomes dos Santos.   
 
 
IV CONGRESSO 
 
O PPD/PSD regressa ao Auditório de Ponta Delgada, para reunir o seu IV 
Congresso Regional, nos dias 15 e 16 de outubro de 1983. É reafirmado que "o 
PSD nos Açores se mantém à margem de quaisquer acordos, ou obrigações 
com outras forças partidárias, celebrados a nível nacional, sem prejuízo da 
afirmação da disponibilidade de diálogo construtivo com todas as forças políticas 
democráticas interessadas no desenvolvimento dos Açores". 
A CPR fica constituída por Mota Amaral (presidente), José Pacheco de Almeida 
(vice-presidente), José Reis Leite, Américo Natalino de Viveiros, Raúl Gomes 
dos Santos, Carlos Costa Neves, Fernando Faria, Frederico Maciel e António 
Meneses (vogais). José Melo Alves é o presidente da mesa do congresso, 
Alberto Madruga da Costa o presidente do conselho de jurisdição regional e José 
Adriano Borges de Carvalho o cabeça-de-lista ao conselho regional. 
 
 
V CONGRESSO 
 
"A consideração conveniente e oportuna de todas as questões decorrentes de 
integração europeia com vista a salvaguardar os interesses específicos da 
Região e os princípios fundamentais do regime de autonomia conquistado pelos 
Açores" é uma das conclusões do quinto congresso, que reúne em Angra do 
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Heroísmo, de 4 a 6 de abril de 1986.  
Na comissão política regional, presidida por João Bosco Mota Amaral, é criado 
o cargo de secretário-geral, preenchido por Américo Natalino de Viveiros. 
Integram ainda a direção executiva do PSD/Açores os vice-presidentes José 
Pacheco de Almeida e José Reis Leite e os vogais Alberto Madruga da Costa, 
Fernando Faria Ribeiro, Carlos Costa Neves, José Borges de Carvalho, Álvaro 
Dâmaso, Germano Domingos e António Silveira. A mesa do congresso e o 
conselho de jurisdição regional ficam sob a presidência de Raúl Gomes dos 
Santos e António Menezes, enquanto José Melo Alves passa a encabeçar o 
conselho regional. 
 
 
VI CONGRESSO 
 
Sob o lema "Novo Horizonte, Novas Vitórias", o VI Congresso Regional do 
PSD/Açores reúne na vila da Madalena, na ilha do Pico, de 22 a 24 de abril de 
1988. Conclui "ser imprescindível o PSD liderar consensos regionais que 
possam ser defendidos na Assembleia da República, no pressuposto de que o 
atual texto constitucional se tem mostrado conflitual, não permitindo uma 
aproximação serena às grandes questões da Autonomia". E delibera "reforçar a 
posição de firmeza que o PSD tem assumido contra as práticas anti-autonómicas 
do Ministro da República, deixando clara a sua intenção de resistir todo o tempo 
necessário". 
A CPR fica constituída pelo presidente Mota Amaral, os vice-presidentes José 
Pacheco de Almeida e José Reis Leite, o secretário-geral Américo Natalino de 
Viveiros e os vogais José Borges de Carvalho, Fernando Faria Ribeiro, Carlos 
Costa Neves, Álvaro Dâmaso, Germano Domingos e António Silveira. O 
presidente da mesa do congresso é Raúl Gomes dos Santos, o presidente do 
conselho de jurisdição regional é António Meneses e o cabeça-de-lista ao 
conselho regional é Alberto Madruga da Costa. 
 
 
VII CONGRESSO 
 
"Renovar e fortalecer o Partido, em serviço da Autonomia, da unidade e do 
desenvolvimento dos Açores" é o título da moção de estratégia global que Mota 
Amaral apresenta ao VII Congresso Regional do PSD, reunido em Ponta 
Delgada, de 27 a 29 de abril de 1990. O documento reflete duas preocupações: 
"O PSD/Açores obteve, nas eleições regionais de 1988, pela primeira vez em 
toda a sua história, um resultado inferior a 50% dos sufrágios expressos" e "nas 
eleições autárquicas de dezembro de 1989, com um resultado global 
praticamente idêntico (49%), o PSD, pela primeira vez também, perdeu a maioria 
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das câmaras municipais dos Açores". E conclui: "A necessidade de renovar e 
fortalecer o PSD é ponto de convergência unânime de todos os sociais-
democratas dos Açores".  
O presidente Mota Amaral recompõe a sua comissão política regional com os 
vice-presidentes José Reis Leite e Alberto Madruga da Costa, o novo secretário-
geral Humberto Melo e os vogais Américo Natalino Viveiros, Mário Belo Maciel, 
Adelaide Baptista, Carlos Costa Neves, José Gabriel Vaz, Eugénio Leal, Victor 
Cruz, Victor Evaristo e Francisco Pimentel.  
 
 
VIII CONGRESSO 
 
No ano eleitoral de 1992, a 1 e 3 de maio, o PSD reúne em Ponta Delgada o seu 
VIII Congresso do PSD/Açores. Os trabalhos decorrem sob o lema "Temos 
sucesso, estamos vencendo". O presidente do partido, Mota Amaral, apresenta 
a moção intitulada "Um projeto que se concretiza, um projeto que avança", na 
qual defende que "as instituições autonómicas devem estar dinamizadas à volta 
dos novos objetivos" e "serem estruturadas para corresponderem às novas 
metas", porque "o quadro político da Autonomia precisa de acertos, reequilíbrios, 
atualizações". 
A CPR fica constituída por Mota Amaral (presidente), Alberto Madruga da Costa 
e Américo Natalino Viveiros (vice-presidentes), Humberto Melo (secretário-
geral), Carlos Costa Neves, Eugénio Leal, Joaquim Ponte, Jorge Pinheiro, Jorge 
Valadão dos Santos, Mário Belo Maciel e Armindo Silva (vogais). A mesa do 
congresso passa a ser presidida por José Reis Leite, enquanto Adelaide Teles e 
Henrique de Aguiar Rodrigues encabeçam as listas ao conselho de jurisdição e 
ao conselho regional, respetivamente. 
 
 
IX CONGRESSO 
 
"A linha de renovação e fortalecimento do Partido, definida pelo VII Congresso, 
em 1990, e confirmada pelo VIII Congresso, em 1992, tem vindo a dar os 
resultados previstos. As sucessivas vitórias eleitorais deste período assim o 
atestam, sem deixar lugar a dúvidas". Começa assim a moção de estratégia 
global "Autonomia para o século XXI", que João Bosco Mota Amaral legou ao 
PSD/Açores no seu IX Congresso Regional, reunido na ilha do Pico, de 29 de 
abril a 1 de maio de 1994. 
É eleita a comissão política regional constituída pelo presidente Mota Amaral, os 
vice-presidentes Alberto Madruga da Costa, Américo Natalino Viveiros e Joaquim 
Ponte, o secretário-geral Humberto Melo e os vogais António Meneses, António 
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Silveira, Cláudio Lopes, Eugénio Leal, Jorge Valadão, Manuel Arruda e Mário 
Belo Maciel. José Reis Leite volta a presidir à mesa do congresso e as listas ao 
conselho de jurisdição e ao conselho regional são encabeçadas por Adelaide 
Teles e Carlos Costa Neves, respetivamente. 
 
 
X CONGRESSO 
 
O X Congresso Regional do PSD/Açores, destinado a substituir o fundador Mota 
Amaral, reúne em Ponta Delgada, no Cine Vitória, de 8 a 10 de dezembro de 
1995, com a eleição do novo presidente Álvaro Dâmaso. A sua moção de 
estratégia global, intitulada "Um Novo Dia", refere que "a saída do líder histórico 
do PSD desencadeou um novo processo político que deve mobilizar todos os 
militantes e simpatizantes social-democratas e abranger os açorianos". E 
conclui: "O Dr. Mota Amaral anunciou a sua saída defendendo a renovação do 
PSD e do próprio projeto autonómico. Defendê-lo não é recusar o passado, mas 
sim querer ganhar o futuro".  
A nova comissão política regional fica constituída pelo presidente Álvaro 
Dâmaso, os vice-presidentes Joaquim Ponte e Victor Cruz, o secretário-geral 
Manuel Arruda e os vogais António Silveira, Berta Cabral, Cláudio Lopes, 
Emanuel Silva, Eugénio Leal, Humberto Melo, Jorge Valadão e Lucília Fagundes. 
Alberto Romão Madruga da Costa, que agora substitui Mota Amaral na 
presidência do Governo dos Açores, volta a presidir à mesa do congresso. José 
Francisco Lopes é o presidente do conselho de jurisdição regional e Mário Belo 
Maciel é o cabeça-de-lista ao conselho regional. 
 
 
XI CONGRESSO 
 
"O XI Congresso Regional é um congresso diferente de todos os outros: é o 
primeiro congresso realizado com o PSD na oposição e é um congresso de 
escolha de uma nova liderança". Começa assim a moção de estratégia global 
"Rumo ao futuro", apresentada por Rolando Lalanda Gonçalves ao órgão 
máximo do PSD/Açores, que reúne em Ponta Delgada, no Hotel Açores 
Atlântico, de 10 a 12 de janeiro de 1997. E assim prossegue: "Os desafios que 
temos pela frente não se compadecem com atos de tristeza ou de ajustes de 
contas com o passado. O tempo da desilusão já passou. Agora, é altura da 
afirmação."  
A comissão política regional passa a ser presidida por Carlos Costa Neves e 
constituída pelos vice-presidentes Berta Cabral e António Meneses, o secretário-
geral José Manuel Bolieiro e os vogais Victor Borges da Ponte, António Silveira, 
Vasco Garcia, Emanuel Silva, Cláudio Lopes, João Gouveia, José Matos e 
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Manuel Azevedo. Madruga da Costa preside à mesa do congresso, Jorge 
Macedo preside ao conselho de jurisdição e Humberto Melo encabeça a lista dos 
conselheiros regionais. 
 
 
XII CONGRESSO 
 
O líder nacional do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, vai a Vila Franca do Campo 
encerrar o XII Congresso Regional do PSD/Açores, que reúne de 5 a 7 de março 
de 1999. Manuel Arruda é eleito presidente da comissão política regional com a 
moção intitulada "Vencer hoje, ganhar amanhã": "Uma oposição que só se opõe 
tardará em ser poder. Uma oposição que sabe ser alternativa será o futuro poder 
executivo. A crítica fundamentada e oportuna é essencial, mas não basta reagir, 
é imprescindível agir. O Governo não é o centro do sistema político, à volta do 
qual todos se posicionam. O PSD deve ter uma verdadeira cultura de oposição. 
Ser oposição é estar voltado para o futuro." 
A CPR do presidente Manuel Arruda integra os vice-presidentes Victor Cruz e 
Bento Barcelos, o secretário-geral José Manuel Bolieiro e os vogais Berta Cabral, 
Vasco Garcia, António Silveira, José Fernando Gomes, Duarte Freitas, Alberto 
Pereira, Clélio Meneses e Rui Melo. O presidente do congresso é Carlos Costa 
Neves, o presidente do conselho de jurisdição é António Meneses e o cabeça-
de-lista ao conselho regional é Henrique de Aguiar Rodrigues. 
 
 
XIII CONGRESSO 
 
O primeiro dos três congressos do PSD/Açores sob a liderança de Victor Cruz 
realiza-se no ano 2000, de 15 a 17 de dezembro, na Ribeira Grande, no Teatro 
Ribeiragrandense. A sua moção de estratégia global, "Uma nova esperança", 
assume um novo posicionamento partidário: "Vamos começar de novo. Só o 
futuro nos interessa. O PSD não olhará mais para trás. Não vamos herdar o 
poder que já tivemos, temos de conquistar - por causa dos Açores e com os 
açorianos - o poder que outros legitimamente hoje exercem. Para isso temos de 
demonstrar que somos diferentes e que nesta diferença reside uma vantagem 
competitiva." O encerramento do congresso cabe ao líder nacional do PSD, 
Durão Barroso. 
O novo presidente Victor Cruz é acompanhado por Mário Belo Maciel e Clélio 
Meneses (vice-presidentes), José Manuel Bolieiro (secretário-geral), José 
Fernando Gomes, Cláudio Lopes, António Marcos, Manuel Ávila, José da Terra 
Carlos, Fátima Sequeira Dias, Luís Maurício Santos e António Almeida (vogais). 
Carlos Costa Neves continua a ser presidente da mesa do congresso, Jorge 
Valadão dos Santos preside ao conselho de jurisdição e Alberto Madruga da 
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Costa volta a encabeçar a lista ao conselho regional.  
 
 
 
XIV CONGRESSO 
 
"Vencer". Com este título, Victor Cruz submete ao congresso uma moção de 
estratégia global que define a sua reeleição como presidente do PSD/Açores. Os 
trabalhos decorrem de 28 a 30 de novembro de 2003, em Ponta Delgada, na 
Aula Magna da Universidade dos Açores. O PSD define-se como "um partido 
onde cada um reconhece a importância da sua opinião e o valor do seu voto, 
como contributo individual na condução do destino coletivo" e defende "uma 
sociedade onde haja lugar para a realização das capacidades pessoais, que 
distinga e identifique os talentos pessoais como contributo para o bem comum". 
A comissão política do presidente Victor Cruz integra os vice-presidentes Mário 
Belo Maciel, Clélio Meneses e Berta Cabral, o secretário-geral José Manuel 
Bolieiro e os vogais José Fernando Gomes, Jorge Costa Pereira, Fátima Costa 
Dias, António Almeida, Sara Pereira, Manuel Ávila, Pedro Gomes, Lara Corvelo, 
João Ornelas, Manuel Cenrada, Ana Prata, Luís Henrique Silva, Helena Isidro e 
Aida Santos. O presidente do congresso é Costa Neves, o presidente do 
conselho de jurisdição é Jorge Valadão dos Santos e o cabeça-de-lista ao 
conselho regional é Alberto Madruga da Costa. 
 
 
XV CONGRESSO 
 
De regresso ao Teatro Ribeiragrandense, na cidade da Ribeira Grande, o PSD 
reúne o seu XV Congresso Regional de 14 a 16 de janeiro de 2005. Na moção 
intitulada "Mais Açores, melhor Autonomia", Victor Cruz, o líder reeleito, assume 
o resultado da estratégia eleitoral de 2004: "A derrota do projeto liderado pelo 
PSD/Açores nas eleições de 17 de outubro encerra um capítulo na vida do nosso 
partido. Sentimos que os eleitores açorianos preferem que o PSD/Açores se 
apresente a eleições sem coligações pré-eleitorais. Através do voto, os 
açorianos disseram que conferem ao PSD/Açores um mandato para liderar a 
oposição nos Açores. É o que faremos!".  
A terceira CPR de Victor Cruz integra os vice-presidentes Carlos Costa Neves, 
Berta Cabral, Clélio Meneses, José Manuel Bolieiro, Eugénio Leal e Duarte 
Freitas, o secretário-geral Pedro Faria e Castro e os vogais Alberto Pereira, 
Manuel Ávila, Pedro Gomes, Carla Bretão, Fátima Costa Dias, Manuel Cenrada, 
Jaime Jorge, Luís Henrique Silva, Aurélio da Fonseca, Aida Santos e Márcia 
Sousa. José Reis Leite preside ao congresso e Jorge Valadão dos Santos ao 
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conselho de jurisdição regional. Alberto Madruga da Costa continua a ser o 
primeiro dos conselheiros regionais eleitos. 
 
 
 
XVI CONGRESSO 
 
No mesmo ano de 2005, o PSD/Açores reúne, pela segunda vez, o seu 
congresso regional. Os trabalhos decorrem em Ponta Delgada, no Hotel Royal 
Garden, de 16 a 18 de dezembro. A liderança é disputada entre Américo Natalino 
de Viveiros e Carlos Costa Neves. Este regressa à presidência da comissão 
política regional, com uma moção de estratégia global intitulada "Acreditar": 
"Este é o segundo congresso que realizamos em menos dum ano e vai eleger a 
quinta direção política em dez anos, o que, sem eufemismos, é sintoma de crise. 
Mais do que a simples constatação do facto, esta afirmação impõe um debate 
profundo. Neste congresso há mais do que uma alternativa, o que é salutar para 
a pluralidade do debate, irrecusável num momento difícil na vida interna do PSD".  
De regresso à liderança do PSD/Açores, Costa Neves apresenta uma comissão 
política constituída por Berta Cabral, Joaquim Ponte, Duarte Freitas, António 
Marinho, Aires Reis e Roberto Vieira (vice-presidentes), Jorge Macedo 
(secretário-geral), António Meneses, Pedro Gomes, José Carlos Carreiro, Carla 
Bretão, Fátima Amarante, Berto Cabral, Luís Henrique Silva, Aida Silva, Robert 
Câmara, Andy Rodrigues e Fernando Evangelho (vogais). Manuel Arruda é o 
presidente da mesa do congresso, Pedro Nascimento Cabral preside ao 
conselho de jurisdição e José Reis Leite encabeça a lista ao conselho regional. 
 
 
XVII CONGRESSO 
 
"O poder socialista tudo tem feito para adormecer os açorianos. Mesmo 
beneficiando de condições financeiras ímpares, os Açores pararam no tempo. O 
governo socialista esbanjou. As más opções generalizaram-se. As condições de 
vida dos açorianos estagnaram. Muitos açorianos chegaram a acreditar na ilusão 
que a poderosa máquina de propaganda socialista tentou transmitir. Mas 
aperceberam-se agora das debilidades nunca ultrapassadas." Com este 
diagnóstico, contido na moção de estratégia global "Vida Nova", Costa Neves é 
reeleito presidente do PSD/Açores durante o congresso que decorre em Ponta 
Delgada, de 30 de novembro a 1 de dezembro de 2007. 
A sua CPR integra os vice-presidentes Berta Cabral, António Marinho e José 
Manuel Bolieiro, o secretário-geral Jorge Macedo e os vogais Joaquim Ponte, 
Duarte Freitas, Aires Reis, Luís Garcia, José Carlos Carreiro, António Meneses, 
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Joaquim Machado, Francisco Pimentel, Rui Meneses, Carla Bretão, Pedro 
Nascimento Cabral, Robert Câmara, Paulo Ribeiro e Alexandre Gaudêncio. O 
presidente da mesa do congresso é Manuel Arruda, Ricardo Nascimento Cabral 
preside ao conselho de jurisdição e José Reis Leite é o primeiro dos conselheiros 
regionais eleitos.  
 
 
XVIII CONGRESSO 
 
"Mãos à Obra pelos Açores" é o título da moção de estratégia global com que 
Berta Cabral se apresenta ao XVIII Congresso Regional do PSD/Açores, reunido 
em Ponta Delgada, no Coliseu Micaelense, de 16 a 18 de janeiro de 2009. "O 
nosso desafio é ganhar. Não por conveniência partidária. Muito menos por 
interesse pessoal. Mas sim por imperativo regional. (...) Contra o cansaço de 
quem nos vai governar pela quarta legislatura consecutiva, é preciso fomentar o 
sentimento de mudança. Uma mudança segura, que traga caras novas, novas 
políticas e um novo estilo. Uma mudança credível, pelos valores que transporta, 
pelos ideais que assegura, pela ética que pratica. (...) A governação socialista já 
ultrapassou o seu prazo de validade política. Quanto mais tempo passar, mais 
prejudica a Região."  
Berta Cabral é eleita presidente do PSD/Açores com uma CPR constituída pelos 
vice-presidentes Clélio Meneses, Luís Maurício Santos, José Andrade, Sandra 
Bessa e Teresa Faria Ribeiro, o secretário-geral Humberto Melo e os vogais 
Mário Fortuna, Ana Sofia Soares, Luís Rendeiro, Jorge Macedo, Humberta 
Bettencourt, Berto Cabral, Pedro Nascimento Cabral, Lisa Garcia, João Nuno 
Almeida e Sousa, Alexandre Gaudêncio, Judite Castro e Joaquim Ponte. Carlos 
Costa Neves e António Meneses presidem à mesa do congresso e ao conselho 
de jurisdição, respetivamente, e Alberto Madruga da Costa encabeça a lista ao 
conselho regional. 
 
 
XIX CONGRESSO 
 
Três anos depois, o PSD regressa ao Coliseu Micaelense para o seu XIX 
Congresso Regional, nos dias 13 a 15 de abril de 2012. Berta Cabral é reeleita 
presidente da comissão política regional, agora com a moção "Criar 
oportunidades para todas as Ilhas": "Colocamos em primeiro lugar o futuro da 
vida dos açorianos, em verdadeira autonomia pessoal e coletiva, assumindo uma 
ideia clara sobre um novo modelo político e ético de governação e também de 
desenvolvimento económico e social para os Açores. Os Açores são o nosso 
ponto de partida e a nossa meta é o progresso sustentado de todos os açorianos, 
de todas as ilhas. Esta é a matriz desta missão política que crie oportunidades 
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para todas as ilhas". A sessão de encerramento conta com a participação do líder 
nacional do PSD, Pedro Passos Coelho. 
A CPR fica constituída por Berta Cabral (presidente), António Ventura, Luís 
Maurício Santos, José Andrade, Clélio Meneses e Rosa Dart (vice-presidentes), 
Humberto Melo (secretário-geral), António Pedroso, Luís Rendeiro, Jorge 
Macedo, Humberta Bettencourt, Paulo Ribeiro, Pedro Nascimento Cabral, 
Estevão Gomes, João Nuno Almeida e Sousa, Alexandre Gaudêncio, Judite 
Castro e Joaquim Ponte (vogais). Carlos Costa Neves, António Meneses e 
Alberto Madruga da Costa voltam a ser presidentes do congresso e do conselho 
de jurisdição e primeiro candidato ao conselho regional, respetivamente. 
 
 
XX CONGRESSO 
 
Duarte Freitas, eleito presidente do PSD/Açores nas eleições diretas de 
dezembro de 2012, apresenta-se ao XX Congresso Regional, que reúne de 11 a 
13 de janeiro de 2013 no Auditório de Ponta Delgada, com a moção de estratégia 
global "Reestruturar, Reformar, Renovar": "Os partidos não são meras máquinas 
eleitorais, não existem apenas para vencer e perder eleições. As nossas 
convicções, os nossos projetos, as nossas alternativas devem ser afirmadas de 
forma consistente e independentemente dos resultados eleitorais. Temos de 
aprender com os erros e seguir em frente, em nome do interesse maior que é o 
desenvolvimento dos Açores".  
Neste congresso, encerrado por Pedro Passos Coelho, Duarte Freitas apresenta 
uma CPR constituída pelos vice-presidentes Ricardo Pacheco (substituído por 
Alexandre Gaudêncio), Anabela Borba, Luís Pereira de Almeida e Susete Amaro, 
o secretário-geral Alexandre Gaudêncio (substituído por Ricardo Pacheco) e os 
vogais Sabrina Furtado, Francisco Ávila, Maria José Duarte, Francisco Câmara, 
Paula Amarante, Francisco Gaspar e Mónica Sousa. O presidente da mesa do 
congresso é José Manuel Bolieiro, Nélia Vaz preside ao conselho de jurisdição e 
Berta Cabral encabeça a lista ao conselho regional. 
 
 
XXI CONGRESSO 
 
O congresso regional do PSD volta a reunir no Teatro Ribeiragrandense, na 
cidade da Ribeira Grande, de 20 a 22 de março de 2015. O presidente reeleito, 
Duarte Freitas, apresenta-se com uma moção de estratégia global intitulada 
"Somos Açores": "Os Açores não precisam de uma versão recauchutada das 
políticas socialistas que nos trouxeram até aqui, mas antes de um novo alento, 
de uma nova forma de fazer política e de novos protagonistas. Não podemos 
estar descansados sabendo que crianças da nossa terra passam fome, que há 
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cada vez mais idosos a necessitarem de ajuda, que há freguesias das nossas 
ilhas com quase um terço da sua população a depender de prestações sociais. 
Não podemos baixar os braços porque, por detrás de cada número, está uma 
pessoa concreta que precisa de uma resposta".  
A nova CPR de Duarte Freitas integra os vice-presidentes Luís Maurício Santos, 
Anabela Borba, Luís Pacheco de Almeida e Susete Amaro, o secretário-geral 
Ricardo Pacheco e os vogais Francisco Gaspar, Isabel Silva, Maria José Duarte, 
Mónica Sousa, Paula Amarante, Rui Espínola e Sabrina Furtado. José Manuel 
Bolieiro preside à mesa do congresso e Nélia Vaz ao conselho de jurisdição. A 
lista ao conselho regional é encabeçada por Berta Cabral. 
 
 
XXII CONGRESSO 
 
O terceiro congresso consecutivo sob a liderança partidária de Duarte Freitas 
decorre de 20 a 22 de janeiro de 2017, no parque de exposições da Associação 
Agrícola de São Miguel, em Rabo de Peixe. A sua moção de estratégia global 
intitula-se "Reforçar a ação política, servir os Açores": "Tivemos eleições 
legislativas regionais no dia 16 de outubro. Vencer era o grande desígnio do 
nosso Partido. Perdemos. Ao fim de 20 anos, o PS continua no Governo e o PSD 
na Oposição. Temos o mesmo governo, mas temos também os mesmos 18 mil 
dependentes do Rendimento Social de Inserção, as mesmas 6 mil pessoas em 
programas ocupacionais e na precariedade absoluta, os mesmos 71 por cento 
de famílias a viver com menos de 530 euros por mês, o mesmo insucesso e 
abandono escolar recorde, os mesmos 10 mil açorianos à espera de uma cirurgia 
e as mesmas dezenas de milhares de pessoas sem médico de família." 
A comissão política regional fica constituída por 19 elementos: Duarte Freitas 
(presidente), Alexandre Gaudêncio, Francisco Câmara, Ricardo Pacheco, 
Sandra Bessa, Francisco Guedes e Susete Amaro (vice-presidentes), António 
Almeida (secretário-geral), Daniel Pavão, Vânia Ferreira, Octávio Torres, Sabrina 
Furtado, Délio Borges, Paula Amarante, Marco Costa, Mafalda Ponte, Francisco 
Gaspar, Maria José Duarte e Adolfo Vasconcelos (vogais). José Manuel Bolieiro 
continua a presidir ao congresso regional, José Brito Ventura passa a presidir ao 
conselho de jurisdição e José Fernando Gomes é o presidente da nova comissão 
regional de auditoria financeira. O cabeça-de-lista ao conselho regional é Luís 
Maurício Santos. 
 
 
XXIII CONGRESSO 
 
Alexandre Gaudêncio, eleito presidente do PSD/Açores nas eleições diretas de 
setembro de 2018, apresenta-se ao XXIII Congresso Regional com a moção de 
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estratégia global "Rumo à Vitória": "Após todos estes anos como oposição, não 
podemos deixar de assinalar a atuação firme e decisiva dos milhares de 
militantes do PSD/Açores na contínua afirmação de um ideário de Autonomia e 
da Social-Democracia. Sem os seus militantes o Partido ficaria reduzido ao 
vazio. Mas sem os açorianos ao seu lado, na persecução de um objetivo comum, 
o Partido não tem sentido de existir. A consolidação da Autonomia e o reforço da 
Democracia só fazem sentido se o PSD/Açores caminhar lado a lado com os 
Açorianos, em busca da unidade regional e do progresso político, económico e 
social da Região." Os trabalhos decorrem de 26 a 28 de outubro de 2018, no 
Pavilhão Açor Arena, em Vila Franca do Campo, e a sessão de encerramento 
conta com o líder nacional do PSD, Rui Rio.  
A CPR de Alexandre Gaudêncio fica constituída pelo vice-presidentes António 
Ventura, Jaime Vieira, Carlos Ferreira, José António Soares e Rui Espínola, a 
secretária-geral Sabrina Furtado e os vogais Octávio Torres, Carla Silva, Bruno 
Belo, Nélia Vaz, Hernâni Costa, Jorge Oliveira, Mónica Seidi, João Paulo Moniz, 
António Reis, Ricardo Sousa, Leonor Batista e Bruno Silveira. O congresso, que 
continua presidido por José Manuel Bolieiro, elege José Bruno Ventura para 
presidente do conselho de jurisdição, António Vasco Viveiros para presidente da 
comissão regional de auditoria financeira e Pedro Nascimento Cabral como 
primeiro candidato ao conselho regional. 
 
 
XXIV CONGRESSO 
 
O PSD/Açores reúne o seu 24º congresso regional, de 17 a 19 de janeiro de 
2020, na ilha do Pico, no Auditório Municipal da Madalena. José Manuel Bolieiro, 
eleito líder do partido nas eleições diretas de 14 de dezembro, apresenta-se ao 
órgão máximo dos sociais democratas açorianos com uma moção de estratégia 
global intitulada "Confiança": "É tempo de inaugurar uma nova cultura de 
Autonomia, mais adequada aos novos desafios. Uma Autonomia de 
Responsabilização. Assumir fazer, assumir partilhar, assumir reivindicar. Definir 
e praticar o conceito de Interesse Comum, que exige trabalho conjunto. Seja com 
a sociedade açoriana, seja com o país, seja com a União Europeia e com as 
organizações mundiais. (...) Temos um novo projeto político e de governação 
para os Açores, que privilegia o reforço da democracia participativa com os 
parceiros não partidários. Nem o governo nem os partidos são os donos da 
Região. Os Açores são da sociedade açoriana." 
A primeira CPR de José Manuel Bolieiro integra os vice-presidentes Pedro 
Nascimento Cabral, Mónica Seidi, José António Garcia, José António Soares e 
Cristina Abrantes, o secretário-geral Luís Pereira e os vogais António Miguel 
Soares, Bruno Silveira, Catarina Manito, Francisco Pimentel, Hélio Freitas, 
Joana Reis, Joaquim Machado, José Andrade, Goreti Freitas, Roberto Sousa, 
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Rodrigo Ferreira e Rui Maré. Os presidentes eleitos são Joaquim Ponte para a 
mesa do congresso, José Brito Ventura para o conselho de jurisdição e António 
Vasco Viveiros para a comissão regional de auditoria financeira, enquanto 
Ricardo Pacheco encabeça a lista ao conselho regional. 
 
 
XXV CONGRESSO 
 
José Manuel Bolieiro, líder do Partido e presidente do Governo, é o primeiro 
subscritor da moção global de estratégia “Juntos somos mais fortes – Uma 
Autonomia de corresponsabilização” submetida ao 25º Congresso do 
PSD/Açores, que reúne em Ponta Delgada de 15 a 17 de julho de 2022. 
Apresenta um “compromisso de união, de verdade e de sucesso”, porque “juntos 
somos mais fortes”: “Juntas as nossas ilhas poderão ajudar-se, apoiar-se e 
alcançar um desenvolvimento harmónico e convergente”; “Juntos os partidos 
poderão, na diversidade de ideias, encontrar os melhores caminhos, as 
estratégias que melhor servem os Açores”; “Juntas as pessoas irão certamente 
fazer mais porque a força da união traz mais benefícios do que a intriga e o 
enredo”. 
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…A CAMINHO DOS 50 ANOS2 
 
 
Em 1974, com a “revolução dos cravos” a 25 de abril, o Movimento das Forças 
Armadas proclama a Democracia para Portugal e a Liberdade para os 
portugueses. 
Logo no dia 6 de maio, em Lisboa, Sá Carneiro, Magalhães Mota e Pinto 
Balsemão anunciam a fundação do PPD – Partido Popular Democrático.  
E logo a 14 de maio, em Ponta Delgada, “cerca de cem pessoas” reúnem-se no 
salão paroquial da Fajã de Baixo, sob a liderança de João Bosco Mota Amaral, 
“para apreciação e discussão do momento político português, com vista à 
determinação das possibilidades de entre si criarem um partido político de feição 
centrista a inserir no âmbito da ação do recém-criado PPD”.  
É eleita uma comissão com poderes para agregar novos elementos, constituída 
por Mota Amaral, Tibério Ribeiro, Fernando Pacheco Costa, António Lagarto, 
João Bernardo Rodrigues, Jorge Nascimento Cabral, José Eduardo Gouveia e 
José Francisco Ventura.  
Dois dias depois, a 16 de maio, o mesmo local é palco da segunda e decisiva 
reunião plenária, já com “cerca de 250 cidadãos”. 
Adota-se a designação de “Partido Popular Democrático Açoreano”, aprova-se o 
documento “Primeiro Esboço de uma Declaração de Princípios” e decide-se a 
adesão ao PPD. 
Assim nasce o PPD/PSD nos Açores, que primeiro se organiza nos núcleos 
autónomos de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, depois cresce para 
as nove ilhas dos três distritos e, por fim, implanta-se nos 19 concelhos e nas 
155 freguesias da nossa Região Autónoma. 
Nestes quase 50 anos, o PSD Açores conta com 9 presidentes – curiosamente, 
o mesmo número das nossas ilhas: 

Ø João Bosco Mota Amaral, logo em 1974 
Ø Álvaro Dâmaso, em 1995 
Ø Carlos Costa Neves, em 1997 
Ø Manuel Arruda, em 1999 
Ø Victor Cruz, em 2000 
Ø De novo Costa Neves, em 2005 

 
2 Baseado no livro História(s) do PPDA – Partido Popular Democrático Açoreano, de José Andrade, 
editado pelo Partido Social Democrata em 1999 (1ª edição, com Prefácio de João Bosco Mota Amaral) e 
em 2009 (2ª edição, com Posfácio de Berta Cabral) 
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Ø Berta Cabral, em 2009 
Ø Duarte Freitas, em 2013 
Ø Alexandre Gaudêncio, em 2018 
Ø José Manuel Bolieiro, desde 14 de dezembro de 2019 

 
Mas o mais importante destes quase 50 anos de PSD/Açores, não é o PSD. São 
os Açores. 
O PSD é o principal responsável pela conquista constitucional da Autonomia 
Política e é o primeiro protagonista dos órgãos de governo próprio da Região nas 
duas décadas que determinam a nossa arrancada para o desenvolvimento. 
Agora, 24 anos depois de seis governos do Partido Socialista, o PSD volta a 
liderar uma solução governativa para os Açores. 
E, tal como em 1976, isso faz toda a diferença. 
Temos, portanto, todas as razões para celebrar a história do nosso Partido. 
Em 2024, completamos meio século ao serviço dos Açores.  
 

A proposta que o Gabinete de Estudos do PSD/Açores apresenta ao 
XXV Congresso Regional é que o nosso Partido comece já a preparar 
os 50 anos da sua fundação. 

 
Mas não devemos comemorar 50 anos a olhar para trás. 
A melhor maneira de honrar o nosso Passado é preparar o nosso Futuro. 
Por isso, essas comemorações devem ser pedagógicas e prospetivas, com e 
para a juventude açoriana. 
 

A aprovação desta proposta pressupõe que as comemorações dos 
50 anos do PSD/Açores decorram de maio de 2023 a maio de 2024, 
sob a direção da Comissão Política Regional, com a organização do 
Gabinete de Estudos Regional e em parceria com a Juventude Social 
Democrática. 

 
O nosso orgulho na história do PSD é do tamanho da nossa confiança no futuro 
dos Açores.  
 


