
Ex Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia  

Ex Senhor Presidente da Assembleia Municipal  

Ex Senhor Vice-presidente da CMB  

Ex.mos Autarcas da Assembleia Municipal, da Assembleia de Freguesia, do 

Executivo Municipal e presidentes de Juntas de Freguesia 

Ex.mas  Autoridades Civis, Militares e Académicas 

Reverendíssimo Pároco da Freguesia, 

Presidentes das Associações, 

Senhoras e Senhores jornalistas 

Distintos Convidados, 

Caros vicentinos; 

 

As minhas primeiras palavras são de boas vindas a todos vós, na certeza de 

que a população de S. Vicente se sente hoje particularmente honrada com o 

septuagésimo oitavo aniversário da nossa freguesia.  

Quero dirigir um agradecimento muito especial ao Senhor Director desta Escola, 

por nos receber uma vez mais com grande amabilidade neste magnífico Teatro, 

para homenagear a nossa história, as nossas gentes, as nossas conquistas, e 

para podermos hoje demonstrar um pouco do nosso orgulho na freguesia em 

que vivemos e que temos vindo a ajudar a crescer. 

Quero ainda, orgulhosamente, agradecer o apoio prestado pelos meios de 

comunicação da Junta de Freguesia, já que lhes cabe o fulcral papel de manter 

toda a comunidade actualizada sobre a nossa freguesia. As nossas 

comemorações de hoje estão, inclusivamente, a ser a transmitidas em directo 

no site da Junta de Freguesia de S. Vicente, como já aconteceu noutros 

eventos.  

E, sendo hoje um dia para também reviver o passado, é com muita honra que 

aproveito para saudar, homenagear e agradecer a todos os que 

desempenharam funções autárquicas ao longo destes 78 anos de história, 



incluindo aqueles que já não estão entre nós e cuja memória também hoje 

queremos recordar. 

 

Deixo, ainda, uma saudação muito especial aos homenageados desta noite. Na 

verdade, eles são exemplos de cidadania e intervenção cívica, de que nos 

devemos orgulhar e que servirão, certamente, como farol para os jovens da 

nossa Freguesia. 

Contudo, o Dia da Freguesia deve ser, não só para assinalar o passado, mas 

também para lançar um olhar para o futuro. 

 

Todos os Portugueses vivem hoje dias muito difíceis, ensombrados pelo 

desemprego, com reduções salariais e com falta de oportunidades, em especial 

para os jovens. Consequentemente, o quotidiano da população, em geral, está 

mais difícil, aumentando os conflitos a todos os níveis e crescendo as 

dificuldades sociais. Sendo assim, a Junta de Freguesia, como instituição de 

proximidade social que se orgulha de ser tem, infelizmente, recebido cada vez 

mais pedidos de auxílio de pessoas carenciadas e até desesperadas. 

Em contrapartida, e fruto dos sucessivos PEC’s, as verbas do Orçamento de 

Estado são menores e as despesas maiores.  Deste modo, torna-se mais 

complexo oferecer ajuda, em especial às famílias e às Associações sediadas 

na nossa freguesia.  

 

Minhas Senhoras e meus senhores: 

Permitam-me que afirme que apesar de todo este panorama deveras 

desanimador do nosso país, S. Vicente é muito rico. E somos muito ricos 

porque nesta freguesia existem excelentes instituições, um extraordinário 

movimento associativo, e uma população dinâmica e trabalhadora. Todos 

juntos temos feito, e continuaremos a fazer, um trabalho notável na valorização 

de S. Vicente proporcionando, assim, melhores condições de vida para a nossa 

gente.   



Deste modo, e reconhecendo que estamos a viver tempos muito difíceis, 

complicados, até injustos, permitam-me que deixe aqui uma certeza: o 

Executivo a que presido não irá esmorecer, e até já aprendeu a viver com 

todas estas contrariedades. Iremos, continuar a assumir as reformas 

necessárias, fazendo uma selecção nas opções e nas prioridades; seremos 

ainda mais exigentes e rigorosos nos gastos do dinheiro que é de todos, e 

vamos continuar sempre a ajudar a desenvolver S. Vicente, para, deste modo, 

ajudar Portugal a ultrapassar a crise e sair vencedor.  

 

Vamos continuar a contar com as várias Instituições, Associações e grupos, 

que se dedicam a trabalhar com a população em várias frentes, destacando, 

neste âmbito o nosso Grupo de Voluntários de Proximidade, que nasceu há um 

ano e meio e que se encontra activamente no terreno, dando muito do seu 

tempo para ajudar as pessoas que vivem em solidão, ou sem apoio familiar.  

Vamos continuar a contar com os militares do Regimento de Cavalaria 6, 

com a Igreja e com outras entidades religiosas, que dão conforto ao espírito e 

desenvolvem um importante trabalho social; 

Vamos continuar a contar com todos os empreendedores desta freguesia, 

como as nossas escolas, os nossos empresários e todos os trabalhadores, em 

especial aqueles que trabalham na nossa Junta de Freguesia, os técnicos que 

colaboram com o Executivo nas várias formações, como a música, a dança e 

outras que têm sido ministradas na Sede da Junta.  

E, claro, vamos continuar a contar com a CMB, com quem temos mantido 

um bom relacionamento institucional, reunindo frequentemente com os 

Vereadores, para definir as prioridades da nossa freguesia. E, no revés da 

moeda, S. Vicente participa activamente com a CMB em todas as actividades 

propostas. Neste âmbito, gostava de destacar a participação activa que S. 

Vicente terá na organização de “BRAGA Capital Europeia da Juventude 2012”, 

que será, sem dúvida, um êxito!   

O Executivo da Junta de Freguesia está, também, particularmente satisfeito 

pela vontade e reconhecimento manifestados por parte da CMB para efectuar 



alguns investimentos importantes na nossa freguesia, como é o caso da 

construção do ambicionado Centro Cívico, a requalificação das ruas de S. 

Vicente, Largo dos Penedos, Rua Gabriel Pereira de Castro, e a abertura da 

Rua do Loureiro ao trânsito.   

Congratulamo-nos com todas estas melhorias significativas, que irão 

brevemente estar ao serviço da nossa população.  

E, para terminar, permitam-me um desabafo:  

Considero que sou um privilegiado por poder contar com toda esta gente que 

diariamente dedica o seu tempo e trabalho à nossa freguesia. Só uma grande e 

coesa equipa consegue vencer todos os desafios e propor um futuro melhor 

para S. Vicente.  

Nós continuaremos a contar com todos na promoção e no desenvolvimento 

desta que é a nossa Freguesia. Os vicentinos podem continuar a contar 

sempre com a Junta de Freguesia de S. Vicente que é, como desde o primeiro 

dia do nosso mandato, uma Junta de Porta Aberta. 

 

S. Vicente está de parabéns. 

Viva S. Vicente! 


