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Agnelo A Montrond pondera candidar-se ao cargo de
Primeiro Secretário do Sector do PAICV-Brockton.

Agnelo A Montrond pondera candidar-se ao cargo de Primeiro Secretário do Sector do
PAICV-Brockton, sob o lema: Por um PAICV mais inclusivo, mais coeso e solidário, mais
unido e forte, e cada vez mais vitorioso
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Agnelo A Montrond[/caption]
Convindo levar avante o movimento de apoio demonstrado por vários camaradas, que
reconhecem em mim, capacidade, carisma, determinação e perseverança, para liderar o Sector
do PAICV-Brockton, cumpre-me declarar publicamente a minha intenção de oportunamente
apresentar a minha candidatura ao cargo do próximo Primeiro Secretário do referido Sector.
Inspirado pelos ideais de Amílcar Cabral e dos demais históricos lideres do PAICV, colocarei
todo o potencial que tenho como homem, ao serviço do Sector do PAICV de Brockton, e não
só, combatendo em todas as frentes, a exclusão e a divisão sob todas as formas, com o intuito
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de contribuir para o empoderamento e engrandecimento do PAICV na cidade mais caboverdiana dos Estados Unidos da América.
Imbuído do espírito de trabalho de equipa, com rigor, respeito, lealdade, e empatia, zelarei por
um PAICV-Brockton cada vez mais digno, mais notável, mais visível, e com mais vulto,
apostando firmemente numa liderança inclusive e numa equipa inovadora e comprometida com
um projecto intergeracional orientado para resultados tangíveis, pautando sempre por um
PAICV mais inclusivo, mais coeso e solidário, mais unido e forte, e cada vez mais vitorioso.
Elegeremos como prioridade, mobilizar todas as valências, todos os recursos humanos e
materiais na cidade dos campeões, engendrar um dialogo transversal e permanente com todos,
estabelecer um programa estratégico e táctico capaz de recensear e dar respostas efectivas e
eficazes aos desafios que se colocam ao PAICV Sector de Brockton.
Agnelo A. Montrond
Brockton, 25 de Maio de 2015
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