
Exmas. Senhoras 

Exmos. Senhores, 

 

Em primeiro lugar quero dar os parabéns a todos os eleitos e endereçar votos de bom trabalho 

durante este mandato 2021-2025, que agora se inicia. 

Quero agradecer a confiança que o povo da freguesia depositou nesta lista do PS. Vamos agora 

continuar o trabalho já desenvolvido e cumprir as metas traçadas para colocar esta freguesia 

num patamar mais elevado e merecido. 

 

Para nós todos os fregueses contam. Não há pessoas de 1ª ou de 2ª categoria. Defendemos os 

valores humanistas e somos contra qualquer tipo de discriminação, contra as ideias e 

comportamentos xenófobos e contra a cultura do ódio. 

 

Se o nosso primeiro mandato foi muito dificil no levantamento dos problemas e de apontar 

soluções, ele foi também marcado por uma forte pandemia que deixou marcas negativas nas 

pessoas, nas instituições e na sociedade em geral. 

Queremos que este novo mandato seja de realização de grandes projectos já aprovados e de 

outrso que iremos iniciar e sabemos também que teremos de melhorar alguns serviços. 

Sabemos ainda que, por vezes, os maiores entraves ao desenvolvimento local não passam pela 

falta de ideias ou de dinheiro, mas sim pela estrututa das mentalidades que resistem à mudança 

e que se escudam num fatalismo paralisante que impede a participação activa da cidadania. 

 

Continuaremos a servir as pessoas; a defender e valorizar o património material e imaterial; a 

manter a prática da transparência e de informação à população, por exemplo, o Boletim 

Informativo passará a ser distribuido a todos os fregueses. Não queremos que se diga descarada 

e injustamente “não se faz nada”, queremos que todos conheçam a vida da junta. 

 

A terminar, quero deixar algumas curtas mensagens especiais: 

a) Aos estrelenses, direi que terão sempre a nossa atenção, sabendo que a maioria dos 

equipamentos localizados na aldeia da Estrela não são da responsabilidade da Junta. 

Pois, rede de esgotos, fossas, rede de águas, cais e acesso ao regolfo, igreja, ex-escola 

básica, parque de merendas, casa mortuária, ringue desportivo, associação de 

moradores, etc. não são património desta JF. Contudo, estaremos na linha da frente 

para colaborar e chamar a atenção para as entidades públicas responsáveis. 

b) Aos funcionários, direi que continuem a fazer o vosso trabalho de forma assídua e na 

defesa do interesse comum, sabendo que todos teremos de aprender a melhorar 

continuamente. 

c) Ao associativismo, continuaremos a dialogar com as diversas associações e entidades 

públicas ou privadas na defesa das melhores respostas, continuando a dar apoios para 

as suas actividades e/ou projectos, quando justificados. 

d) Aos opositores, direi que trabalhamos com todos vós de boa fé. Ouviremos as vossas 

propostas, se as tiverem, colocando sempre o interesse público em primeiro lugar, bem 

como o nosso programa sufragado pelo povo no dia 26/9/2021. 

Finalmente, quanto à politica de comunicação, no anterior mandato fomos tolerantes e 

deixámos passar alguma linguagem abusiva. Desta vez não vamos permitir faltas de respeito, 

mentiras, insultos e difamação do bom nome das instituições, dos seus representantes e dos 

funcionários. Cada um terá de assumir a responsabilidade pelos seus actos. 

 

Mais uma vez desejo a todos vós um bom desempenho em prol da nossa freguesia. 

Viva a aldeia da Estrela! 

Viva a Póvoa de São Miguel! 

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

António Montezo 

Póvoa, 14/10/2021 


