
Antes de mais, quero agradecer a presença de todos vocês aqui 

hoje, neste dia, em que comemoramos o Octogésimo aniversário da 

constituição da Freguesia de S. Vicente, que, no passado dia 06, 

completou 80 anos de existência. 

 

Começo a minha intervenção, saudando todos os Presidentes de 

Junta e respectivos Executivos, que desde a data da sua 

constituição, contribuíram com o seu trabalho e dedicação para o 

progresso da nossa freguesia. 

Começo por afirmar que, tem sido uma honra e um privilégio, ser 

Presidente de S. Vicente e de todos os Vicentinos! 

Uma Freguesia Solidária, e Dinâmica, onde, de dia para dia, cresce a 

envolvência das pessoas que aqui habitam, mas também das que 

aqui trabalham. 

Hoje afirmo com toda a convicção que me sinto realizado com o 

trabalho que tem sido desenvolvido em S. Vicente nos últimos 4 

anos. 

Este trabalho foi conseguido com o suor de muitas pessoas, através 

da realização de inúmeras parcerias, e através de trabalho de 

equipa, no terreno, assente num forte espírito de equipa, com uma 

percepção global, empreendedora, de luta e de plena consciência da 

realidade social. 

Começando pela dedicação à causa pública demonstrada pelos 

elementos que compõem o Executivo da Junta, do qual tenho a 

honra de presidir. Passando pelo empenho e sentido de 

responsabilidade demonstrado, pelo vasto grupo de trabalho, que 

sempre me tem acompanhado. Todos, desde o meu assessor de 

imprensa, na pessoa do Dr. Jorge Paraíso, à equipa de Informática, 

liderada pelo Engenheiro Filipe Pereira; à equipa multi-facetada de 



marketing e design; sem os quais, não seria possível elevar o nome 

da nossa Freguesia além-fronteiras! 

  São todos esses que me transmitem esta força e esta vontade de 

fazer mais e melhor.  

Também hoje não poderia esquecer a dignidade cívica demonstrada 

pelos membros da assembleia de freguesia; e o profissionalismo, e a 

entrega dos funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia. 

Todos juntos temos um papel importante para a melhoria da 

qualidade de vida dos nossos residentes. 

Tenho igualmente de agradecer e enaltecer às “Forças Vivas” da 

nossa Freguesia – as nossas Instituições, Associações e 

Colectividades -, ao comércio local, bem como a muitas das 

empresas sediadas no nosso território; pela colaboração e apoio 

prestado nos vários projectos e actividades que fomos 

desenvolvendo ao longo do nosso mandato. 

Aos Voluntários do Banco de Voluntariado da nossa Freguesia, um 

agradecimento muito especial pela dedicação e empenho em prol da 

nossa comunidade. Tudo só foi possível por acreditarmos nos 

valores da Liberdade, da Fraternidade, mas sobretudo no da 

Igualdade. Mais do que um acto de altruísmo, considerei o meu 

envolvimento neste projecto, um dever, que há muito me indica qual 

o caminho a seguir. Darmos mais de nós à nossa Comunidade! 

Mesmo que não consigamos ajudar, podemos tentar! Quando formos 

todos a ajudar, vamos, com certeza conseguir! 

Porque só desta forma, num espírito de União, Envolvendo a 

comunidade, dinamizando a Freguesia, ajudando as pessoas mais 

vulneráveis, fez sentido reforçar o nosso compromisso com as 

Pessoas, que em nós depositam o seu voto de confiança, naqueles 



que foram os nossos Objectivos e as nossas Prioridades, desde que, 

Juntos, gerimos os destinos da Junta de Freguesia de S. Vicente. 

Foram muito os projectos e as iniciativas realizadas nas várias áreas 

de intervenção – um raio de acção alargado que não se limita à 

nossa maior primazia – a área social - mas que se estende ao 

ambiente, à cultura, à educação, ao desporto, à saúde e ao lazer – 

desde a infância, passando pela juventude até à idade sénior. 

Para relembrar um pouco deste trabalho diário, sugiro uma “viagem 

ao passado”, através da leitura das notícias que são diariamente 

colocadas no Site da nossa Freguesia, na nossa Revista de 

imprensa e no Facebook da Junta de Freguesia - como é o caso 

deste evento que estamos aqui agora a presenciar, e que, dentro em 

breve, estará online e acessível a toda a população. 

 

Mantenho a noção de que nem tudo foi realizado conforme 

idealizado pois os constrangimentos financeiros actuais, assim o 

ditaram. 

Muito existe ainda por fazer. A dedicação, a criatividade, e o 

inconformismo tem de continuar a imperar nos que governam, mas 

também nos que aqui pertencem. 

É pois esse o meu desejo, nesta quadra natalícia, para o futuro da 

terra onde moro há 25 anos, e onde há mais de 8 anos sou Autarca - 

que S. Vicente continue a reforçar o espírito de comunidade, pois só 

assim poderá continuar na senda do desenvolvimento económico 

que juntos temos vindo a conseguir desde que sou Presidente da 

Junta, e a ser um lugar onde as pessoas continuem a gostar de viver 

e trabalhar. 

Comigo, podem contar sempre. Obrigado pela vossa presença. 


