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MOÇÃO 

 
V Convenção Nacional do Partido Chega, em Santarém 

 
Na reunião dos eleitos para Delegados pelo Distrito de Beja á V Convenção Nacional do 
Partido ficou decidido que seria por nós apresentada aqui em Santarém uma Moção que 
focaria três pontos: 
 
- Em primeiro lugar o nosso apoio e dos militantes do Chega do Distrito de Beja ao seu 
Partido 
 
- Em segundo lugar o nosso apoio e dos militantes do Chega do Distrito de Beja ao seu líder 
e Presidente André Ventura. 
 
- Em terceiro lugar gostaríamos de dar uma explicação aos presentes o que é na nossa 
perspectiva o Distrito de Beja no contexto do nosso País. 
 
Quanto ao primeiro ponto pretendemos que fique bem claro que os delegados eleitos para 
representar o Distrito de Beja querem afirmar que o nosso Partido precisa do nosso 
inequívoco apoio para poder atuar a nível Nacional. A unidade do Partido passa pelo apoio 
de todos os militantes e simpatizantes do Chega do nosso Distrito. A nossa força está nessa 
unidade para com o Partido. 
 
O CHEGA nasceu para transformar PORTUGAL numa NAÇÃO de que todos tenhamos 
orgulho do seu passado e da sua HISTÓRIA. 
O Partido tem que ser a esperança de todos no FUTURO desta NAÇÃO. 
 
O PAIS tem que ocupar o espaço que merece na PENINSULA IBERICA, na EUROPA, no 
MUNDO e na comunidade da CPLP. O CHEGA será o partido à frente do próximo Governo 
de PORTUGAL! 
 
Quanto ao segundo ponto estamos aqui todos em representação dos militantes e dos 
simpatizantes do Partido para apoiar inequivocamente o nosso Líder, atual Presidente do 
Chega, o Dr. André Ventura. 
 
Certamente que o nosso apoio a André Ventura se baseia no nosso acreditar de que ele é 
a pessoa certa para liderar o nosso Partido. André Ventura tem certamente a vocação e a 
capacidade de liderar o CHEGA. É a pessoa certa no sítio certo. O seu profundo 
conhecimento do País em que vivemos, a sua capacidade de encontrar as melhores 
soluções para transformar Portugal numa Nação de sucesso, de que todos nós teremos o 
maior orgulho.  
 
É a razão para aqui estarmos a apoiá-lo como nosso líder e Presidente do CHEGA. 
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Acima de tudo André Ventura é um líder cujos valores que defende garantem que as 
soluções por ele preconizadas são as melhores para transformar Portugal num País 
Prospero e Justo. 
 
Quanto ao terceiro ponto desta moção achamos que seria importante apresentar o 
Distrito de Beja no contexto do que ele deve, na nossa perspectiva representar para 
Portugal, nosso País, nossa Nação. 
 
O Distrito de Beja é o maior Distrito em área do nosso País. 
 
Nele foi construído o maior lago artificial da Europa com a barragem de Alqueva. 
 
A sua agricultura será a mais importante do Pais quando Alqueva regar os cerca de 200.000 
hectares conforme consta da última fase do seu projeto. 
 
Neste momento já fez com que o nosso país passasse de importar cerca de metade do 
nosso consumo anual de azeite para sermos autossuficientes e sermos exportadores em 
grande quantidade. 
 
O regadio da barragem de Alqueva faz com que esta área seja uma enorme mais-valia para 
a economia do nosso Pais. Teremos uma enorme capacidade de exportação de produtos 
nobres de grande qualidade. Um fortíssimo contributo para a economia do País e para a 
sua balança de pagamentos. 
 
A Cidade de Beja é o ponto de encontro entre o Eixo IP2 que liga o extremo Norte da 
Península ao extremo sul, a Faro, com o IP8 que liga o extremo Este, Barcelona, com o 
extremo Oeste, o Porto de Sines. Esta localização é uma enorme mais-valia que deve ser 
explorada como merece. 
 
O Distrito tem um aeroporto com a maior pista de aterragem do País sem limitações no 
que ao ruido diz respeito, e das maiores a nível mundial. Mais uma importante 
infraestrutura no Distrito a ser explorada como merece. 
 
O seu potencial como interposto industrial é imenso. Basta investir nas infraestruturas 
necessárias para ser rentável. Alias já existiram em meados do Sec. XX quando o distrito 
foi o celeiro do País. 
 
O Alentejo tem um potencial turístico imenso. Deve ser explorado e para tal o aeroporto 
é uma infraestrutura fundamental que existe e está muito subaproveitado. Propomos 
renomear o Aeroporto para Aeroporto do Alentejo. 
 
Na revisão da constituição devem ser revistas a forma com se distribuem os deputados 
nos círculos eleitorais. O Alentejo tem na sua totalidade oito representantes na AR. E é 
mais de um terço da área total do País. Há que reequilibrar a importância da 
representatividade do interior do País na A.R. 
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Enfim como representantes do Distrito de Beja quisemos trazer um pouco das nossas 
questões regionais que nos levam a ser área de grande potencial mas muito abandonada. 
 
Assim nós como delegados de Beja esta Convenção queremos afirmar para concluir o 
seguinte: 
 
VIVA O CHEGA 
 
VIVA O NOSSO LIDER, PRESIDENTE ANDRÉ VENTURA 
 
VIVA O DISTRITO DE BEJA 
 
VIVA PORTUGAL 


