
Apresentação da Lista do PSD / Autárquicas 2009/ C. M. Sabugal

SAB.-23/07/2009

Muito Boa Noite,

Saúdo a comunicação social aqui presente, agradecendo a vossa disponibilidade e interesse pela
divulgação deste acto,  que embora um acto politico é mais que isso:

acredito ser o arranque de novas dinâmicas  no processo de desenvolvimento e modernização em curso
no concelho do Sabugal;

Cumprimento os representantes das Freguesias do nosso concelho aqui presentes, lendo a presença
como a manifesta e inequívoca prova da vossa disponibilidade para trabalhar e lutar pelo bem das
vossas Terras em particular  e pelo Concelho do Sabugal em geral;

Aos amigos aqui presentes, do fundo do coração, um grande “Bem Haja”;

Aos muitos amigos não presentes deixo uma palavra de agradecimento pelas mensagens de conforto e
estimulo que fizeram chegar.

Teremos outras oportunidades para nos encontrar;

Aos elementos da Comissão politica de secção do Sabugal aqui presentes  quero publicamente agradecer
a confiança depositada em mim  e pedir a todos sem excepção desculpas pelas angústias e ansiedades
que vos fiz passar. Acreditem que o que fui fazendo até agora no âmbito da nossa candidatura foi aquilo
que eu sei fazer melhor: “Ouvir, ouvir, sentir as pessoas, interiorizar anseios, preocupações, viver aquilo
que qualquer Sabugalense comum vive no dia a dia”.

Foi isto que fiz ao longo dos anos e muito especialmente nos últimos meses!

Mas sei que não chega “ouvir, sentir, viver”. É preciso agir! Chegou a hora de por os motores em marcha!
E para isso conto com todos, sem excepção.

Permitam-me uma saudação especial:  ao amigo, ao companheiro, ao lutador que  foi,  é e vai continuar
a ser ,  ao ex-vice presidente da Câmara,  ao actual presidente Manuel Rito!  Que lindo sonho iniciámos
há 12 anos atrás!  O que fomos pensando, idealizando, projectando, discutindo, planeando,  o que
conseguimos, o que não conseguimos,  os amigos que fizemos.

Por tudo isso e chegado este momento!  Digo-te que eu não posso falhar!  Tu e o Eng. Morgado são os
grandes responsáveis por eu estar aqui.

Não vos quero defraudar!

Temos trabalhado muito,  mesmo muito  e essencialmente na modernização e infra-estruturação do
Concelho.

Grandes projectos temos em mãos,  projectos que acredito irão criar riqueza,  atractividade e fixar
gente no Concelho:  Parque Termal do Cró,  Parque de Campismo do Sabugal – O Côa Camping;  A
ligação aos grandes eixos viários nacionais (A23);  A complementaridade das Infra-estruturas de Apoio
ás Empresas ( Zona de Localização Empresarial do Alto do Espinhal, Centro de Negócios Transfronteiriço
e Ampliação/Modernização do Parque Industrial do Sabugal)  são projectos irreversíveis,  que estão aí e
que serão um grande desafio à nossa imaginação,  que todos queremos potenciar,  onde todos juntos
devemos criar as sinergias necessárias para o seu sucesso,  porque também passa por aí  a tarefa de
tornar o nosso concelho cada vez mais acolhedor,  mais atractivo, mais desenvolvido, enfim um concelho
onde nós e os nossos queremos viver e ser felizes.



Vou fazer-te dois pedidos, por agora!

Aceites ser o candidato do PSD á Assembleia Municipal do Sabugal;

Quero contar sempre com a tua amizade e com a tua disponibilidade para me apoiares na difícil
tarefa de Presidir à Câmara do nosso Concelho.

Vou exprimir um desejo e espero não me levares a mal:

Vou tentar ser melhor presidente que tu e que o Eng. Morgado!

Diferente com certeza,  porque cada um de nós tem a sua forma de estar e de ser,  mas vou tentar ser
melhor que vós!  Penso também ter essa obrigação.

Foi com grande honra que aceitei o convite  e é com uma enorme satisfação que encabeço este projecto,

não por questões de promoção pessoal ( quem me conhece até costuma acusar-me do contrário) mas
acima de tudo porque tenho uma enorme vontade de servir e promover o bem colectivo.  E porque
sinto que tenho a Experiência e o SABER, vou ter uma enorme responsabilidade,  diria até!  O grande
dever de “Pelo Concelho do Sabugal, Pelas Pessoas – Fazer Bem”

Assumimos a responsabilidade com paixão  e garanto que darei o meu melhor para,  de uma forma
capaz e perseverante,  contribuir para o desenvolvimento do nosso Concelho,  com novas ideias e novos
desígnios  e acima de tudo com esta equipa que me acompanha e que apresento perante vós! É uma
equipa cheia de complementaridades!

Pessoas com experiência autárquica capaz de aceitar, entender e responder aos novos desafios;  gente
com elevada capacidade organizativa e de gestão da coisa pública;  pessoas empreendedoras e
mobilizadoras de projectos associativos;  jovens,  sim jovens de que tanto necessitamos, jovens que
amem a terra e que consigam mobilizar mais jovens,  pois acredito serem eles a força vibrante deste
concelho,  defensores das nossa identidade, garante desta mítica terra da raia sabugalense que tantas
paixões cria!

Saibamos nós aproveitá-las.!

Temos um concelho maravilhoso;  temos pessoas boas;  temos recursos impares;  acreditamos que é
possível conjugar forças e vontades em torno de projectos,  em torno de objectivos colectivos.

Mas atenção !  Devemos ser sensatos e não prometer o Sol, a Lua e até o Sistema Solar!

A arte de governar obriga a definir prioridades.  Não vou entrar pelo discurso fácil e demagógico de
achar tudo como prioridade,  de adaptar sempre o discurso à cara do freguês  com o objectivo de
ganhar esta ou aquela simpatia!

Estrategicamente tomei ao longo deste meses uma atitude passiva e distante relativamente a
comentários que se foram fazendo,  opiniões que se deram,  ideias, ideias, ideias…ou falta delas….

Ninguém pensaria com certeza que o candidato do PSD à Câmara Municipal do Sabugal não teria ideias,
não teria projectos,  não definiria eixos estratégicos de desenvolvimento,  nem teria planos de acção,
etc…,  digo ninguém pensaria tal!  Digo ninguém em perfeito juízo!  Ou será que têm uma visão fulanizada
da acção politica!

Então acham que o legado de 12 anos de trabalho de infra - estruturação e modernização do Concelho
não é um trabalho de equipas de eleitos,  técnicos de planeamento,  dos projectistas,  funcionários
autárquicos, do mais simples ao quadro superior,  dos empresários, alguns deles aqui presentes no
fundo de todos!…



Tudo isto para vos dizer que,  com esta equipa que vou apresentar tenciono elaborar um plano de
acção,  que muito em breve divulgarei.  Sempre privilegiei o trabalho cooperativo,  o trabalho em equipa,
o bom senso na decisão,  o saber ouvir as pessoas,  o concertar posições,  no fundo como está também
na moda desenvolver a aprendizagem ao longo da vida com os mais velhos, com os mais novos  e
entender sempre que ninguém é dono da verdade total,  tendo a humildade suficiente para assumir
que nenhum de nós é centro do mundo.

A vocês, meus caros amigos e companheiros de caminhada,  deixo-vos a garantia da minha elevada
estima,  da minha gratidão,  da minha amizade e um enorme agradecimento por acreditarem em mim!

Eu acredito em vós! Eu confio em vós!

Vamos trabalhar juntos ao serviço do nosso Concelho.

Mais uma vez agradeço a todos a Vossa presença e o apoio que têm vindo a demonstrar a esta
candidatura.

Conto com o Vosso apoio. Muito Obrigado.

Viva o concelho do Sabugal

Sabugal, 23 de Julho de 2009

António Santos Robalo


