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			Mensagem de Natal e Ano 
			Novo
			
			
			O Natal marca cada um de nós,

			porque reflectimos sobre a nossa vida,

			porque abrimos o coração a todas as pessoas,

			porque ajudamos quem mais precisa.
			
			
			Saibamos todos, neste tempo de preparação para um Ano Novo, 
			rejuvenescer e acreditar que é possível ser melhor e fazer mais pela 
			nossa Terra!
			
			
			Estamos a viver mais uma época da Festa da Família e da 
			Solidariedade entre todos os Homens. Uma época em que, para além da 
			natural alegria pela proximidade, ou da tristeza pela ausência 
			forçada de alguns dos nossos mais queridos, deve também servir para 
			uma reflexão individual e colectiva sobre um conjunto de valores que 
			importa transportar para a nossa vivência diária como sabugalenses e 
			agentes da promoção e valorização das nossas terras, do nosso 
			Concelho.
			
			
			Ao festejar o Natal e a sua simbologia de amor, fraternidade e 
			solidariedade – devemos, igualmente, reflectir sobre a forma de, 
			cada um de nós, e todos nós, contribuirmos para alterar o rumo 
			daquilo que, tantas vezes, nos choca no dia a dia das nossas vidas e 
			das vidas dos outros. A nossa felicidade nunca será possível 
			enquanto ao nosso lado houver infelicidade, e principalmente, 
			enquanto nada fizermos para ajudar os mais desprotegidos.
			
			
			Temos, por isso, a obrigação de tudo fazer, enquanto responsáveis 
			pelos destinos do nosso Concelho, de continuar a lutar com 
			determinação e coragem para que as nossas crianças sejam mais 
			felizes; para que os nossos idosos tenham ajuda e protecção; para 
			que os deficientes sintam a total integração e apoio continuados; 
			para que as famílias sem habitação condigna possam acreditar e 
			“sonhar” com uma nova vida; para que os jovens se preparem com rigor 
			e confiança para o futuro.
			
			
			É esta reflexão, é este desafio para o Novo Ano que gostaria de 
			lançar a todos os cidadãos que respiram este concelho e a todos 
			aqueles, que mesmo “não vivendo diariamente O Concelho” o sentem na 
			ausência e no imaginário. Falo daqueles que amando muito a sua Terra 
			Natal não a podem viver por dentro das suas tradições do calor das 
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			fogueiras e das ceias de Natal, falo dos emigrantes, dos doentes e 
			dos ausentes pela saúde, ou pelo trabalho. Deixo a todos um voto 
			muito sincero de um Santo Natal e de um Novo Ano repleto de paz, 
			saúde, êxitos pessoais e colectivos.
			
			
			Da minha parte e de todos os funcionários e colaboradores da 
			Autarquia, acreditem que tudo vamos fazer para que em 2010 o nosso 
			concelho seja mais solidário, mais empreendedor, mais atractivo, 
			mais acolhedor.
			
			
			 
			
			
		
		
			
			


			António dos Santos Robalo
			
			


			(Presidente da Câmara Municipal de Sabugal) 
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