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Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

Sem dúvida alguma, as Autárquicas de 2013 trouxeram 

uma enorme mudança para a nossa Região. No geral, não 

conseguimos perceber onde param as melhorias 

anunciadas ou o aumento da qualidade de vida da 

população.  

Há tanto para dizer sobre os pregões de 2013, que quase 

somos obrigados a dedicar um PAOD a cada município. 

Vejamos o caso particular da capital da Região: 

Deixamos de ter um “Funchal, Cidade Qualidade” 

passando a ter um Funchal abjeto, parado e com uma 

Gestão Camarária falaciosa, de sorriso trapaceiro. 

Os funchalenses sentem diariamente o peso de uma 

mudança, o atrito de uma mudança, a burocracia de uma 

mudança, a apatia de uma mudança, a inactividade de uma 

mudança, a fricção de uma mudança. 
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Neste momento, temos uma cidade sem planeamento, de 

propaganda ilusória, e de resposta morosa e burocrática 

para os funchalenses. Tudo tem um quê para esta 

vereação, desde o passado à dívida. 

Quando sujeitos à crítica, justificam-se nas anteriores 

governações e na dívida do município. Tudo gira à volta 

desta dívida. 

A vanglória da diminuição alcançada em termos 

financeiros é um verdadeiro embuste! 

 Não é trabalho da dita mudança, é, nada mais, nada 

menos, fruto da obrigatoriedade da lei dos compromissos, 

que limitou o endividamento e obrigou ao pagamento da 

dita dívida. 

O Executivo não tem um plano no seu horizonte nem uma 

orientação. Qual catavento que define o seu azimute 

conforme a aragem!  
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A cidade está condenada ao abandono e vive 

claustrofóbica de comando. É um nomeado a dirigir as 

tropas, sobrepondo-se aos autarcas eleitos e sufragados 

pelo povo. 

E aqueles que não se reviram nestes princípios saíram de 

livre e espontânea vontade. Os que se opuseram foram 

seduzidos a sair e os que lá ficaram estão no registo “yes 

men”! 

Neste momento, a cidade é sinónimo (de acordo com o 

dicionário) de um “cafofo”. Não do Sr. Presidente, mas sim 

do cafofo cujo significado se encerra num casebre pronto 

a desmoronar, onde tudo está estagnado, excepto, claro, 

a propaganda e a publicidade enganadora.  

O Funchal está revestido de uma cortina pomposa que 

quando se abre é uma desilusão, uma decepção, um palco 

sem luz. 

Uma gestão que não se preocupa com as suas próprias 

competências e usurpa as competências de outros, numa 

senda e luta desenfreadas pelo protagonismo. 
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Vivenciamos uma atroz demanda de irresponsabilidades 

na gestão do município com intuito de combate político, 

uma autêntica verborreia colossal que em nada beneficia 

a cidade.  

Esta autarquia não só não faz bem o seu trabalho, como 

ainda acha que tem o direito de dar palpites no trabalho 

dos outros. 

Temos assistido a uma verdadeira cruzada para um show 

off que em nada dignifica o Funchal. As suas gentes 

anseiam pelo prometido e assistem, continuamente, ao 

crescimento de um mito, a uma fantasia que todos os dias 

regenera tapando o sol com a peneira, a uma vereação da 

ilusão. 

Ainda há umas semanas, e só a título de exemplo, nesta 

nobre casa, o Sr. Presidente, no final de uma audição 

parlamentar, que se diga é pública, sobre os incêndios 

fatídicos que infelizmente ocorreram no ano passado, 

solicitou que o que ali tinha sido dito não fosse 

comunicado para a opinião pública. 
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Mas porquê, Sr. Presidente? Há algo a esconder?! Há algo 

que possa afastar a luz do seu sorriso? Será que durante os 

trabalhos tocamos no cerne da questão?! Pusemos o dedo 

na ferida? 

Quem não deve, não pode temer, nem pode ficar 

atrapalhado quando se questionam factos e situações da 

sua atuação, que à partida estavam totalmente 

controlados. Isso só demonstra uma tentativa de ludibriar 

os Funchalenses e a opinião pública. 

 

Mas há mais!  

O Funchal era considerada e premiada como uma das 

cidades mais limpas da Europa, um ex-líbris que a Mudança 

fez o favor de aniquilar.  

As ruas estão sujas e não é o PSD que o diz. É a população 

e são os nossos turistas, aqueles que cá vêm há mais de 30 

anos, e que visitam a região mais do que uma vez por ano! 

E só não está pior porque os profissionais da salubridade 

do município fazem tudo o que podem e melhor sabem. 
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E por falar em profissionais desta câmara…esta gestão do 

município não premeia o mérito nem a competência. Esta 

gestão leva, dia após dia, à desmotivação nos seus 

serviços, originando mau ambiente, falta de liberdade de 

expressão e de produtividade. Cá fora, por outro lado, são 

inúmeros os que manifestam o seu descontentamento! 

 

E porque falamos de pessoas, importa falar de um outro 

outdoor desta mudança.  

Esta gestão camarária cobriu-se com um manto de 

solidariedade, desde o início, cujas promessas e ideias 

pretendiam alcançar milhares. No seu orçamento, as 

verbas para o social representam menos do que 2% e os 

seus projetos são uma verdadeira nulidade. Casos como o 

do “Câmara à Porta” ou do “Preserva” são exemplos 

perfeitos para a falta de execução a que se assiste. 
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As promessas eleitoralistas foram de tal forma 

desmedidas, que não houve noção nem planificação 

prática das mesmas. E a sua execução é tão baixa que 

chega a ser caricata. 

 

Não se pense, jamais, que os apelidados totós da 

assembleia (palavras do chefe de gabinete do Presidente 

da Câmara e Ex-Presidente da Concelhia do PS) se movem 

contra pessoas ou instituições.  

A única coisa que nos move, a única coisa que sentimos 

enquanto nossa missão é a de trabalhar, falar e reivindicar 

pelas pessoas! 

Solicitamos, por isso, como Funchalenses, que o Sr. 

Presidente e a sua equipa trabalhem mais e 

propagandeiem menos.  

 

A MUI NOBRE E LEAL CIDADE DO FUNCHAL MERECE, AS 

SUAS GENTES NECESSITAM. 

Obrigado. 


