Junta de Freguesia de Landeira
Caros Landeirenses,

Hoje estamos todos de parabéns. Celebramos 28 anos, sobre
o dia em que a Assembleia da República, através da Lei Nº
50/84, aprovou a criação da Freguesia de Landeira.
Mas para além dos festejos resultantes de mais um
aniversário temos também que fazer uma pequena reflexão e
não posso deixar de falar sobre alguns assuntos:
- Mesmo com todos os cortes, dificuldades e obstáculos que
nos temos deparado, continuamos a ter as nossas contas
devidamente controladas.
Temos desenvolvido a nossa actividade sempre com grande
isenção, esforço e empenho na busca do melhor para a nossa
Freguesia.
- As questões sociais como já dissemos algumas vezes são a nossa grande prioridade. Mais
importante do que qualquer obra é pensar em agir e atuar de modo a melhorar a qualidade de vida
dos mais necessitados.
- Também vos quero alertar que a protecção do ambiente e a limpeza pública não podem ser apenas
preocupação ou tarefa das autarquias ou de qualquer outra entidade, mas sim uma preocupação
colectiva de todos os que aqui vivem, pelo que apelamos à boa prática de hábitos amigos do
ambiente, à adequada separação e colocação dos resíduos nos locais corretos e à vossa cooperação.
- Por isso faço mais uma vez este pedido à população da Freguesia. Todos temos que participar,
ajudar, melhorar e acreditar, porque melhores dias virão.
Para terminar, saudamos e manifestamos a nossa maior consideração e respeito por todos os
Landeirenses que, no passado e no presente, aqui ou em qualquer outro lugar, têm dado o seu
valioso contributo para o enaltecimento da Nossa Freguesia.
Agradeço, ainda, em meu nome pessoal e no da Junta de Freguesia a que tenho a honra de presidir,
a vossa agradável presença, que muito contribui para a dignificação de mais este aniversário.
Quero desejar a todos umas Festas Felizes e um ano de 2013,cheio de energia, paz e amor.
A todos o nosso muito obrigado

O Presidente

