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Em primeiro lugar, quero declarar que a razão principal
para estar aqui e ter aceitado candidatar-me se deve à
dramática crise social em que todos os dias me confronto e
aos atropelos grosseiros cometidos no funcionamento dos
órgãos autárquicos. E estou aqui, sobretudo, para contribuir
para a correção das arbitrariedades.
Grito de revolta
Como o Movimento CFC tem denunciado, e tendo assento
na Assembleia Municipal é este o momento próprio para
denunciar que vale tudo, o que há de pior:
.Câmara não responde a perguntas das forças autárquicas;
.Presidente da Câmara não responde a munícipes e ofende
autarcas;
.As regras de funcionamento não são respeitadas;
.Câmara não respeita decisões da Assembleia;
etc.
Tudo com a conivência das maiores forças partidárias.
Estou aqui desde logo por um grito de revolta. É preciso
dizer basta.
Mas estou aqui, sobretudo, porque aceitei entrar numa
batalha para combater e vencer este inaceitável estado de
coisas.
Os munícipes merecem – no e exigem-no.
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Temos de Salvar Faro o Município tem de ter futuro.
Porque me Candidato
.Candidato-me para ser Presidente de uma Assembleia que
devolva a Faro a democracia que caracteriza história de
Faro e respeita a memória de grandes farenses.
.Uma Assembleia que cumpra as leis e obrigue pela sua
autonomia e competência fiscalizadora a Câmara a cumprilas.
.Uma Assembleia em que os munícipes falem no princípio
das sessões como sempre defendemos e não tenham que
ficar até madrugada à espera.
.Uma Assembleia em que os problemas dos munícipes
tenham eco.
Porquê de tudo ser possível e fácil
Tudo isto é possível e é fácil, com base no nosso projeto e
contributo dos Candidatos dos Grupos de Cidadãos
Eleitores Independentes que a Aliança Cívica apoiará.
É possível e fácil pelo papel que me proponho assumir e
também é fácil com excelente desempenho que o Dr. José
Vitorino terá em Presidente de Câmara.
Aqui dou testemunho do extraordinário trabalho que fez
como Presidente da Câmara e nos oito anos seguintes,
diariamente em defesa do bem comum dos mais
carenciados, apesar de não receber qualquer vencimento.
Todos temos orgulho em fazer parte desta equipa e é por
Faro e pelos nossos concidadãos que aqui estamos.
(Rosa Valente Augusto)
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