
 

 

 

Junta de Freguesia de Landeira 

Caros Landeirenses, 

 

 
Mais um Ano passou e aqui estou eu novamente para dar os 

parabéns a toda a população da nossa Freguesia pela celebração do 

29º aniversário. 

Mas também vos quero deixar algumas palavras enquanto 

Presidente da Junta de Freguesia de Landeira reeleito nas eleições 

do dia 29 de Setembro de 2013, quero felicitar com estima toda a 

População da Freguesia e agradecer a confiança que a maioria dos 

eleitores, de modo democrático, livre e consciente, depositaram 

numa equipa jovem, capaz e determinada. 

Essa confiança representa para este Executivo não só motivo de 

orgulho mas também a enorme responsabilidade de fazer mais e 

melhor pela nossa Aldeia. 

Espero que democraticamente, consigamos todos reconhecer o 

trabalho feito e unir as nossas forças para continuar no bom caminho tendo em conta o 

progresso, o desenvolvimento e a solidariedade onde todos possam descobrir a sua capacidade e 

forma de participar.  

A equipa que tenho orgulho em liderar é sem dúvida uma equipa jovem, ativa e competente, já 

com alguma experiência autárquica e bastante sensível, aos problemas sociais que se nos 

deparam. 

Este Executivo vai sem dúvida trabalhar sempre enquanto força estimuladora e conciliadora, 

numa base de partilha e colaboração com todas, as associações, a comunidade educativa, as 

coletividades e a população em geral. 

São de domínio público as muitas contrariedades e obstáculos com que todos os dias, a vários 

níveis se depara a nossa Junta de Freguesia, e como tal mais uma vez digo que a participação de 

todos é indispensável. 

Queremos dignificar e enaltecer os nossos fregueses e fazer todo o que for possível para 

resolver os seus problemas, de maneira rápida e justa. Por isso volto a dizer que a população 

tem que participar de um modo ativo na nossa Junta de Freguesia fazendo-nos chegar as suas 

preocupações, opiniões e sugestões. 

Sabemos que temos muito trabalho pela frente e queremos nos próximos quatro anos, em 

conjunto com toda a população, e com o Município de Vendas Novas contribuir de forma ativa 

para um aumento da qualidade de vida para toda a população.  

Sinto-me preparado e motivado. Com o vosso contributo, colocaremos sempre a nossa terra 

primeiro. 

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 2014,cheio de paz e amor. 

A todos o nosso muito obrigado 

O Presidente 

 

 

 

 

 

 


