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[Cumprimentos]

Em primeiro lugar, saúdo todos os eleitos para a Assembleia
Municipal, para as Juntas e Assembleias de Freguesia e para a Câmara
Municipal, com um especial abraço para aqueles que agora estão pela
primeira vez nestes cargos autárquicos.
Em segundo lugar, quero desejar a todos, individualmente, e aos
órgãos que agora iniciam o seu mandato, uma atividade profícua e de
qualidade, na defesa ativa dos interesses do Concelho da Madalena.
Iniciamos hoje um novo mandato que tem uma base muito firme,
quer do ponto de vista institucional e político, quer dos objetivos
estratégicos.
Institucionalmente, queremos manter a máxima abertura de ideias e a
procura ativa de entendimentos e de integração de projetos, que concorram,
objetiva e claramente, para aprofundar e reforçar a estratégia que fomos
desenhando nos últimos anos e que enunciámos claramente, nas nossas
propostas políticas aos cidadãos, sufragadas maioritariamente pelo povo da
Madalena.
Os objetivos estratégicos que visam o progresso social e o
desenvolvimento do Concelho terão neste mandato avanços significativos.
Como tenho salientado em diversas intervenções, estão em curso ou
em diferentes fases de preparação, obras e projetos, em todos os domínios,
que visam, de uma forma global e articulada, criar dinâmicas que coloquem
a Madalena, decididamente, numa posição de centralidade.
É um projeto coletivo difícil de concretizar, mas indispensável para
nos colocar no lugar de destaque que ambicionamos para o nosso
Concelho, no contexto local e regional.
Por isso, institucionalmente, esperamos e desejamos que a oposição
cumpra os seus deveres, pois os eleitores confiaram também neles para isso
e, institucionalmente, continuaremos a estar disponíveis para todas as
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parcerias necessárias com o Governo Regional, no que toca a projetos
estratégicos para o Concelho da Madalena.
Contudo, combateremos, com a firmeza habitual, todas as tentativas
de aproveitamento político indevido, todas as manobras desestabilizadoras
e todas as campanhas de mentiras e de calúnias, venham de onde vierem.
É com firmeza e determinação na defesa do progresso e do
desenvolvimento do nosso Concelho que iniciamos este mandato e é com
esta mesma postura que nos propomos continuar, durante os próximos
anos.
Firmeza de princípios democráticos e firmeza na prossecução do
diálogo, sempre num espírito de tolerância, mas sem ceder a interesses que
ponham em causa o bem comum.
Naturalmente, é isso que esperamos de todos vós.

