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“Aceitei este desafio porque não podia ficar indiferente aos apelos que recebi e não poderia ignorar que
tenho um dever moral para com a nossa terra e as nossas gentes. Aceitei candidatar-me a presidente da
Câmara porque amo Arganil”. Palavras de Luís Paulo Costa, líder da candidatura “Confiança no futuro”,
que juntou sábado, no jantar de apresentação da sua candidatura, ocorrido no Sarzedo, cerca de
seiscentas pessoas. O actual vice-presidente da autarquia Arganilense garantiu que se apresenta
“disponível para servir Arganil e para servir as pessoas da nossa terra”, querendo, “envolver todos os
Arganilenses neste projecto”. Na autarquia há doze anos, como vereador e vice-presidente, Luís Paulo
Costa, pediu que registassem o dia 4 de Abril do próximo ano nas suas agendas, uma vez que, como
sustentou, “trata-se de uma data importantíssima para o nosso concelho”, explicando que nesse dia
“acabaremos de pagar a divida de oito milhões de euros que o antigo executivo autárquico do PS deixou
na Câmara em 2005”. Consequentemente, adiantou, “estaremos em condições de reduzir a taxa do IMI
para o seu mínimo legal”, declarando que, “o futuro de Arganil terá sempre como referência as
preocupações e os anseios dos cidadãos, cultivando uma política de diálogo, de partilha e de abertura á
sociedade”. Na apresentação candidatura que contou com a presença do presidente do PSD, Pedro
Passos Coelho, foram ainda dados a conhecer o mandatário da sua candidatura – Avelino Pedroso e os
mandatários da juventude – Beatriz Seco e André Vicente, assim como os candidatos às Juntas e Uniões
de Freguesia, com quem o candidato tem reunido. “Nos múltiplos encontros que já realizei com as
equipas candidatas às Juntas e Uniões de Freguesias, tenho feito questão de sublinhar que a construção
do projecto para Arganil exige a participação e o envolvimento de todos”, enfatizou o candidato,
anunciando que a partir da próxima semana “vamos aprofundar esse processo de audição da sociedade
civil”. Luís Paulo Costa revelou ainda que “iremos bater-nos junto do Governo no sentido de acolhermos
pelo menos um serviço público da administração central, sendo que, pela análise efectuada, poderia
muito bem ser o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas”. Considerando que “é essencial
continuar a valorizar o turismo, a saúde, e o ensino”, o candidato pelo PSD, enfatizou que quer “construir
um projecto colectivo que possa contar com a marca, com o contributo, com a opinião de cada um de vos
e de todos os concidadãos que connosco queiram fazer essa viagem”. Declarando que, “ser presidente
de Câmara não é missão, é espírito de missão”, Luís Paulo Costa asseverou estar preparado “para
liderar os destinos do concelho com responsabilidade, com honestidade e muita determinação”.

Candidatos às Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho:

Arganil – apoio á lista independente liderada por João Travassos
Benfeita- José Pinheiro
Celavisa- Rosário Oliveira
Cepos/Teixeira – José Costa
Cerdeira/Moura da Serra – Adelino Almeida
Coja /Barril de Alva – apoio á lista independente liderada por João Tavares
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José da Conceição Lopes
Pomares – Amândio Dinis
Pombeiro da Beira – Luís Rodrigues
São Martinho da Cortiça – Manuel Fidalgo
Sarzedo – Lisa Simões
Vila Cova de Alva/Anseriz – António Tavares
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Partilhar
http://www.rcarganil.pt
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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