Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Ex.mas Senhoras e Senhores Vereadores,
Ex.mas Senhoras e Senhores Deputados,
Exmªs Senhoras e Senhores Presidentes de Junta,
Caras e Caros Convidados,
Senhoras e Senhores Jornalistas,
Caras e Caros Fafenses,

As primeiras palavras são de saudação e agradecimento a todos os Fafenses que
escolheram, no processo eleitoral que agora termina, um projeto e uma equipa
empenhada e motivada para continuar a renovar Fafe e a conduzir o nosso Município
no caminho do progresso e da modernidade.
Garanto-vos que nos entregaremos a esta missão com todas as nossas competências,
e com toda a nossa capacidade de trabalho para atingir este objetivo.

Agradeço a todos os que confiaram em nós e que estão connosco neste projeto
coletivo.

Agradeço, também, a todos aqueles, e foram muitos, que deram o melhor de si e
trabalharam incansavelmente para que este resultado fosse alcançado. A todos eles

o meu muito obrigado!

Tivemos um processo eleitoral difícil e doloroso que colocou Fafe no mapa sem ser
pelas melhores razões. Pela nossa parte, fizemos um esforço grande para não
contribuirmos para esse tipo de campanha e os Fafenses, felizmente, reconheceram
essa postura e fizeram justiça renovando-nos confiança.

Ficou demonstrado o que nunca duvidamos, que em Fafe mandam os Fafenses!

A nós, preocupa-nos como podemos servir mais e melhor Fafe e os Fafenses.

É nesta atitude de serviço de permanente busca do que é melhor para Fafe, ouvindo
todos e procurando os contributos que todos os Fafenses nos queiram dar para
encontrar as decisões e os caminhos que melhor ajudam a atingir o objetivo que
todos pretendemos de fazer da nossa terra uma terra mais desenvolvida e mais
moderna, mais justa e mais solidária que vamos assumir como prática permanente
da nossa ação Política.

Conforme se pode ler na Bíblia: “...Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo
certo para cada propósito debaixo do céu ...há um tempo de espalhar pedras e um

tempo de juntá-las;
tempo de abraçar e tempo de se conter;
tempo de procurar e tempo de desistir;
tempo de rasgar e tempo de costurar;
tempo de calar e tempo de falar;
tempo de lutar e tempo de viver em paz...”

Iniciamos agora um tempo em que os Fafenses esperam de nós, que tenhamos
capacidade de traduzir em ações concretas, aquelas intenções que durante a
campanha eleitoral todos anunciámos, de querermos defender os interesses de Fafe
e dos Fafenses e de os colocar em primeiro lugar e acima de tudo.

Sabemos que a grande clivagem que nos divide é entre aqueles que entendem que o
futuro se faz com reformas e mudanças e aqueles que permanecem com a nostalgia
do passado e resistem a essa mudança.

Seguramente que se formos todos capazes de colocar os interesses dos Fafenses em
primeiro lugar, saberemos construir as pontes necessárias e não crescermos aos
muros que nos dividem.

Este mandato será caracterizado pela preocupação de, colocando sempre as pessoas
no centro das nossas políticas, executarmos os projetos que estão em fase de

concretização e que foram preparados no mandato que agora terminou.

Refiro-me, de forma sintética e resumida, aos projetos da área social, onde iremos
continuar a aperfeiçoar os programas sociais de intervenção do Município destinados
aos jovens, aos idosos e a todos aqueles mais carenciados e desfavorecidos,
salientando, pelo volume de investimento e pelo impacto social da vida das pessoas
do nosso Município, a recuperação completa do Bairro da Cumieira e de toda a zona
envolvente.

Porque o futuro depende dos nossos jovens e da sua educação, queremos manter o
desafio à comunidade educativa do nosso Município para que encontrem e
promovam projectos educativos inovadores, melhorando a qualidade do ensino das
nossas escolas aos vários níveis.

Também aqui porque para se garantir uma melhor qualidade de ensino a qualidade
dos espaços físicos é importante, vamos concretizar as obras de recuperação
profunda da Escola Secundária e do Centro Escolar Carlos Teixeira, há tantos anos
necessárias e reclamadas.

Porque o desenvolvimento é um objetivo e este não acontece sem empresas,
queremos melhorar o apoio ao empreendedorismo dos Fafenses e às empresas,
criando as condições para que se fixem na nossa terra e aumentando a nossa
capacidade de atrair emprego e investimento. Daí a criação da Zona Industrial de
Regadas e a construção do Nó de Arões que irá permitir desenvolver toda aquela zona

do nosso Município.

Manteremos o esforço para desenvolver o turismo de uma forma integrada e, em
colaboração com os operadores turísticos, apostar numa política de promoção de
eventos que ajudem a projetar a marca Fafe e a atrair visitantes ao nosso concelho.

A agricultura é um importante setor económico em Fafe que há muitos anos não tem
sido muito bem acompanhado. Iremos procurar, com a participação dos interessados
e das suas Associações, criar as condições para poderem crescer e desenvolverem-se.

Porque queremos deixar um concelho melhor para os nossos filhos e netos,
procuraremos desenvolver uma política ambiental que proteja e defenda a natureza
tendo como projetos prioritários, entre outros, a recuperação da qualidade da água
dos três principais rios que nascem em Fafe e o atravessam, falamos como sabem dos
rios Vizela, Ferro e Bugio bem como das suas margens.
Continuar o investimento em Saneamento concretizando os projectos já prontos a ser
executados e procurando os financiamentos necessários para garantir que este
esforço de recuperação do atraso que temos neste domínio não sofra interrupções.

Temos também alargar a rede de distribuição de água continuando o esforço que já
está no terreno e criando as condições para o aumentar chegando ao maior número
possível de Fafenses .

A nível interno de funcionamento da Autarquia, manteremos um esforço de reforma
do seu funcionamento, de modo a torná-la amiga do Munícipe e a simplificar e
desburocratizar a relação com as pessoas.

Vamos melhorar o serviço de comunicação do Município, aperfeiçoando a resposta

em tempo útil aos reparos, reclamações, sugestões que nos apresentam, assim como,
manteremos um esforço permanente e continuado de transparência do trabalho da
nossa Câmara.

Continuaremos a promover a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos, estando
disponíveis para negociar com os sindicatos que os representam um acordo empresa.

Vamos aprofundar a ligação às nossas freguesias, continuando o processo de
descentralização e apoiando as alterações que estão anunciadas pelo Governo para
breve.

Sabemos que temos um programa ambicioso!
Iremos executá-lo, mantendo a preocupação permanente de garantir uma boa saúde
financeira da Câmara, com as contas certas e transparentes.

Sabemos que temos muito trabalho pela frente!

Mas também sabemos que estamos motivados e preparados para conduzirmos os
destinos do Município e “levarmos este barco a bom porto”. Assim nos deixem

trabalhar!

Contamos com o profissionalismo, competência e dedicação dos trabalhadores do
Município. Sabemos que sem eles a realização deste programa torna-se mais difícil,
mas também conhecemos o seu amor a Fafe e às suas gentes.

Tudo o que acabei de descrever, e acreditem que não fui exaustivo, é o Futuro!

É possível, é exequível, está garantido o seu financiamento, pelo que só depende de
nós!

De nós todos, de uma forma construtiva e empenhada, sermos capazes de criarmos
as condições para que o “comboio” do desenvolvimento não nos passe ao lado.

Eu e a minha equipa daremos o nosso melhor!

Viva Fafe!

Vivam os Fafenses!

