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e um espaco

Teixeira Gomes

expressao

"--.J

DECLARACAO

livre do pensamento

de tolerancia e convivsncia plural, de

e de debate amplo de ideias, onde, sem

restricoes

nem exctusoes cabem todos os que pretendem

edificacao

de um Algarve

mais harmonico,

mais justo,

contribuir

para a

mais igual e mais
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noshorizontesdofuturo
a enfrentaros doporvir if"
impulsionarn-nos

com responsabilidades

acrescidas

desafios

e obrigam-nos

construtiva de despertar as consciencias

a permanencia

da atitude

das gerac;oes presentes e vindouras

t

e a busca incessante das respostas que urgem. -------------------..:.--------------------

Queremos contribuir para aprofundar no Algarve uma cidadania que enquadre
e responda as legftimas expectativas
num quadro politico, econornico

dos que vivem e trabalham

na Regiao,

e cultural de grande abranqencia,

quer no

plano interno regional, quer no todo nacional. -------------------------------------------

Queremos mobilizar transversalmente
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papel

gerador,

dinamizador

a sociedade

e divulgador

algarvia

da cultura

assumindo

um

e da modernidade,

promovendo uma profunda consciencia humanista e solidaria. ----------------------

Queremos apoiar e defender uma nova estrateqia que sirva um projecto de
desenvolvimento

global

regional

convergente

interessados e com todos os interessados,
tecido social do Algarve

e a melhoria

e confluente

entre todos os

e que conduza a rnodernizacao do

das condicoes

de vida dos nossos

conci dad aos. -------------------------------------------------------------------------------------

Queremos, enfim, um Algarve que, dignamente consciente do seu passado,
proporcione

a comunidade

residente condicoes de vida adequadas,

em cada

momento, as mais evolufdas e nobres aquisicoes da humanidade nos domfnios
cientifico,

cultural,

social e econcmico,

tendo em conta as realidades

potencial do territono e das suas gentes. ------------------------------------------------
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