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[cumprimentos]

Quer o tempo corra de feição, quer faça má cara, os autarcas locais
estão sempre presentes. São eles os primeiros e os últimos elos de uma
complexa rede social que serve as populações, desde a ajuda nas mais
pequenas contrariedades do dia-a-dia, até ao esforço de realização de
importantes obras, passando pela justa e necessária chamada de atenção ao
poder municipal e regional para aspetos de outra relevância.

Numa freguesia, o Presidente e os seus companheiros de Junta são o
poder visível, mas são sobretudo amigos, vizinhos, familiares que
labutam pelo bem comum, sobretudo por aqueles que por razões de vária
ordem se encontram mais expostos à dureza da vida e necessitam de
maior e mais constante apoio. Nunca têm descanso estes homens e
mulheres que se entregam desinteressadamente à causa da sua
Freguesia. Estão sempre à vista, mesmo quando estão a usufruir de um
justo descanso.

É com obra à vista que defendemos melhor as nossas ideias. Esta
excelente obra de requalificação da Zona Balnear do Porto das Baixas
fala por si mesma. Pouco posso dizer-vos sobre ela que não possam ver
pelos vossos próprios olhos. Quando muito poderei realçar o nosso
objetivo de conciliar os interesses locais e a promoção da qualidade de
vida das populações com a dos turistas que nos visitam.

Não é apenas a Zona Balnear que foi requalificada, mas igualmente
toda a zona do Porto, com melhores condições de uso.
Está também bem à vista a qualidade da sua zona de serviço, com
as suas duas zonas sanitárias diferenciadas, a zona descoberta da esplanada
e a zona coberta com mesa de apoio. Temos aqui quase 100 metros
quadrados de área de implantação, dos quais cerca de 40 estão cobertos.

Às qualidades desta estrutura ora colocada à disposição de todos,
junto uma palavra de reconhecimento ao empreiteiro da obra – Roberto
Carlos Garcia Pereira.

A Câmara e a Junta trabalharam juntos com o mesmo objetivo,
num esforço comum. Como, aliás, gostamos de fazer e eu pessoalmente
tenho feito desde que há pouco mais de um ano assumi a presidência do
Município da Madalena. Porque todos acreditamos que o esforço de
proximidade com todos não é retórica politiqueira, mas uma verdade em
que acreditamos profundamente.

Estamos sempre disponíveis para ouvir – e convidar esses que têm
pontos de vista diferentes a trabalhar em conjunto connosco, para que
as ideias e as obras comuns sejam ainda melhores no futuro.

Acredito que o Povo de São Caetano, e, particularmente da Terra do
Pão, têm razões para estarem satisfeitos com esta obra.

Nós e os autarcas de São Caetano continuaremos a trabalhar com
vontade e afinco.

Bem hajam!

