Junta de Freguesia de Landeira
Caros Landeirenses,
Após mais um Ano como Presidente da nossa Junta, cá estou eu
mais uma vez para dar os Parabéns a toda a população da
Freguesia pela celebração do 30º Aniversário da Junta de
Freguesia de Landeira.
Começo por declarar que é uma honra e um privilégio ser o
Presidente de uma Freguesia como a nossa.
Uma Freguesia Ativa, Solidária e onde, cada vez mais, cresce a
envolvência das pessoas que aqui residem, mas também das que
trabalham nos arredores.
Compreender o povo, dinamizar a Freguesia, ajudar as pessoas que
se encontram numa situação económica e social mais vulnerável e
melhorar a qualidade de vida dos nossos fregueses, continuam a
ser os nossos objetivos, são as nossas prioridades.
E neste momento temos que saber aproveitar esta nova situação, que é poder trabalhar com um
Município que nos apoia e que tem à sua frente um Executivo com o qual sabemos que
podemos contar para atravessar as diversas dificuldades com que nos deparamos diariamente.
Estou convicto que com esta situação, ou seja, uma boa entreajuda entre o Município de Vendas
Novas e a Junta de Freguesia de Landeira todos temos a ganhar. Porque quando há compreensão
e vontade de trabalhar sem que misture a política os benefícios são para a população.
Esta labuta só dá resultado se dermos as mãos, se percebermos as limitações de cada um de nós
e de cada organismo e, se cooperarmos de forma cívica nas atividades e em alguns trabalhos.
Não nos podemos isolar só nos nossos direitos e façamos um esforço para reforçar os nossos
deveres. Só para dar um pequeno exemplo: agradecia muito que a nível de limpeza das ruas,
cada um, em frente à sua habitação conseguisse colaborar de vez quando. Acho que todos
devemos trabalhar para que a nossa Freguesia seja ainda mais limpa.
Mais uma vez digo que eu e o meu grupo de trabalho, tudo faremos para enobrecer os cargos
que ocupamos e para ajudar a população da Freguesia a viver melhor.
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 2015,cheio de paz e amor.
A todos o nosso muito obrigado
O Presidente

