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Escrevo-lhe a propósito da minha candidatura à Presidência do
Governo dos Açores.

Por forÇa da lei, esta é a última vez em que posso apresentar'me
aos AÇórianos para, merecendo o Partido Socialista a sua confiança
nas pr'óximas et'eiçOôs legislativas regionais, assumir o cargo de Prô-
sidente do Governo.

Poderia dizer-lhe que, neste novo e último mandato, estarei a con-
cluir o trabalho que iniciei em 2012, quando assumi a Presidência do
Governo pela primeira vez.

Poderia dizer-lhe, também, que a razão para esta minha candidatura
é, não só a consciência do muito que foi feito, mas, igualmente, a
consciência do muito que há ainda para fazer.

Tudo isto é verdade.

Mas não é toda a verdade.

Vivemos hoie tempos verdadeiramente excecionais. Os desafios que temos pela frente, e que resul-
tam,.desde.[-og.o,da pandemia de COVID-19, são de extraordinária complexidade e diferentes de tudo
aqurlo que Ja vrvemos.

A dimensão e a profundidade da tarefa que está à nossa frente não se resume a apoiar famílias e empresas.

É, na verdade, a tarefa de, colocando a Saúde em primeiro lugar, reerguer a nossa Região, fortalecer



a ca.pac.roaqe oe resposrê oo nosso )ervrço Kegronar oe >au!e, retançar o tuflsmo, revtlailzar a nossa
Agricultura e as nossas Pescas, abrir novas áreas na nossa Economiá, com recurso ao Conhecimento
e à lnovaÇão e criar condições para mais e melhor Emprego, entre muitas outras áreas a que temos de
acudir. '

Tudo isto para garantir o nosso Futuro, enquanto Povo e enquanto Região.

É isto que, hoje, mais do que nunca no passado, me move e me motiva!

É isto que me leva a querer ser merecedor da Confiança e da Esperança dos Açorianos!

O principal instrumento de que dispomos para enfrentarmos, e sairmos com sucesso, desta tarefa de
reerguer os Açores é a nossa Autonomia.

Como ainda recentemente pudemos constatar, a nossa Autonomia precisa de ter força, e essa força
é aquela que os Açorianos, cjesde logo pelo seu'voto, estiverem dispôstos a dar-lhe.

Dito de forma mais simples, os Açores precisam do seu voto!
Se,,no dia das eleições, ficar.em sasa, pensar que está tudo resolvido, que não é nada consigo, que não
afeta a sua vida oú que as eleições não servem para nada, os nossos Açores terão menos força.

Se, no dia das eleições, votar, os Açores terão mais força.

É lsto que está em causa nas próximas eleições regionais.

Presidente do PS / Açores
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P'rá frente
é gue é caminho!
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