Exmo. Presidente da Assembleia de Freguesia
Exmos. Secretários da Assembleia de Freguesia
Exmos. membros desta assembleia
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Exmo. Presidente da Assembleia Municipal
Ex.mos colegas autarcas
Exma. Comunicação Social
Meus Srs. e minhas Sras.

Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Salão Nobre da
Junta de Freguesia de Fátima nesta tomada de posse da nova
Junta e Assembleia de Freguesia para os próximos 4 anos.
Inicia-se hoje a tomada de posse do meu último mandato
enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Fátima.
Começo agradecendo a vossa presença neste momento
solene de um novo ciclo de trabalho autárquico.
São mais quatro anos, e não quatro dias.
Um Presidente de Junta tem de liderar pelo exemplo, criar
consensos entre todos e potenciar o trabalho em rede, ajudar a
fazer acontecer. Conheço cada rosto, cada casa, cada rua, cada
“canto” de Fátima.
A isto chama-se Política de Proximidade.
É o que tenho feito nestes últimos oito anos e que tenciono
continuar a fazer.
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Mais uma vez a população da Freguesia de Fátima
reconheceu o trabalho feito e acreditou no projeto apresentado
pela nossa equipa para valorizar a nossa terra. Isto revela que as
nossas gentes confiam na nossa capacidade de trabalho, e mais,
demonstraram que querem a continuidade.
Elegeram-nos de forma democrática e com uma votação
expressiva, permitindo-nos o mesmo número de mandatos.
É com muita gratidão por cada um que exerceu o seu direito
de voto que quero aqui parafrasear Francisco Sá Carneiro,

“O meu sentimento?
Define-se numa palavra: RESPONSABILIDADE”

Durante o período eleitoral a coligação Ourém Sempre
assumiu uma postura séria, com um genuíno sentido de
responsabilidade, uma atitude de respeito com todos os
candidatos que se apresentaram ao escrutínio e com um projeto
sério e exequível para a nossa terra e as nossas gentes. Contudo
entristeceu-me assistir a tanta agressividade durante a campanha
eleitoral, onde foram esplanadas acusações graves na praça
pública. Lamento esta postura. Mas acredito que estaremos
juntos durante os próximos 4 anos, sem qualquer interesse
partidário ou pessoal, única e exclusivamente focados em
Valorizar Fátima e o Futuro das Gentes de Fátima.
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O sentido de responsabilidade aumenta ainda mais,
conforme os desafios que tivermos de enfrentar. E como todos
sabemos fomos postos á prova com a Pandemia Covid-19 que,
sem estarmos à espera, entrou nas nossas vidas. Conseguimos
com resiliência, persistência e sem medo de enfrentar a batalha,
nunca baixando os braços. Estivemos ao lado das pessoas, da
comunidade, associações, IPSS´S, escolas, entidades públicas e
privadas para que nada lhes faltasse.
E sem falsa modéstia, o Poder Autárquico antecipou-se ao
Governo nas suas obrigações.
Fizemos o melhor que sabíamos e, mais importante,
retiramos uma grande lição: nem todos os desafios são
calculáveis. Por isso, a destreza e a rapidez na ação é fulcral, medir
e enfrentar os desafios em tempo record e nunca temer os riscos
ou recear ter esperança para obtermos resultados de excelência.
Conseguimos!!!
Assim, eu, Humberto Silva, Presidente de Junta da Freguesia
de Fátima com o verdadeiro sentido de responsabilidade e
respeito, continuarei a estar disponível, como sempre estive.
A ser o presidente de todos os fatimenses como sempre fui
e tratar todos por igual como sempre tratei.
Nunca permitirei tratar os cidadãos de forma diferente
conforme dá jeito e condicionado por fatores, interesses
económicos e individuais”.
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A resolver problemas como sempre fiz. E mais do que nunca,
serei com todo o meu sentido de responsabilidade extremamente
exigente em tudo o que for necessário para a nossa terra.
Alguém escreveu um dia que “na realidade nunca damos o
suficiente á nossa comunidade”. No meu caso, a minha equipa
sempre deu o melhor e, na verdade, a nossa junta tem sido bem
gerida. As contas não enganam.
E por isso quero mais e melhor para a nossa terra.
Nunca fui homem “de virar a cara nem mesmo assobiar para
o lado” por isso me dediquei e continuarei a dedicar-me em cada
pormenor da minha terra.
Não fosse eu um homem de trabalho e sem medo de
desafios.
No que se refere ao chamado “modo de governação da
nossa terra” a população de Fátima pronunciou-se no dia 26 de
setembro de 2021 e hoje testemunhamos aqui a sua vontade. A
transparência foi sempre total, por isso nunca permitimos a
gravitação de interesses obscuros á volta da nossa junta de
freguesia.

E por tudo isto:
É com muita honra e orgulho que continuarei a ser o
Presidente de Junta de Freguesia da Fátima, assumindo a
responsabilidade necessária para o cargo.
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Serei o mesmo e manterei os valores que me são intrínsecos
para esta EXIGENTE MISSÃO.
O trabalho e a dedicação continuarão em prol da nossa
freguesia e de quem nos visita.
Partilharemos

juntos

momentos

de

muita

alegria,

momentos históricos, mas também situações difíceis. Haverá
sempre uma palavra de conforto na esperança de ajudar a
resolver o melhor possível os problemas das pessoas.
Ouvir, respeitar, ajudar, acompanhar e resolver problemas
com as pessoas e a todos por igual.
À Minha Equipa, estou agradecido por vos ter comigo. Uma
equipa formada com pessoas competentes, com espírito de
equipa, motivadas, rigorosas, dedicadas, gente de trabalho com
provas dadas e com uma Missão para Cumprir. Obrigado equipa,
vamos trabalhar…
É uma honra ter como Presidente desta Assembleia, o meu
amigo José Poças das Neves. Sei que tudo fará para o bem da
nossa terra e que dignificará o cargo para que hoje foi eleito. Um
homem com competência, com conhecimento profundo da nossa
freguesia, rigoroso e que seguramente manterá a imparcialidade
e o respeito que o cargo exige.
Às equipas que estiveram comigo nos dois últimos mandatos
obrigado pelo vosso contributo. Sei que posso continuar a contar
convosco.
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Às Assembleias de Freguesia, desde os Presidentes e a todos
os membros destaco o excelente relacionamento e respeito que
sempre esteve presente.
Um especial obrigado à Carina João pelo trabalho em prol de
Fátima, pela sua dedicação e profissionalismo nesta casa que é de
todos, bem como pela nossa cumplicidade.
A todos os colaboradores e colaboradoras da Junta de
Freguesia o meu muito obrigado pela dedicação, rigor e
profissionalismo no desempenho das vossas funções e na entrega
a cada freguês que diariamente atendem nos diferentes serviços.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES E MELHORES, por isso conto
com a minha equipa a 100% para trabalhar e valorizarmos a Nossa
Terra nos próximos 4 anos.

Em jeito de conclusão:
Há quem me pergunte: não seria mais fácil e confortável estar no
sofá, no conforto do lar, não viver os problemas dos outros, estar
mais tempo com a sua família e amigos…?
Eu respondo: talvez… mas não seria a mesma coisa.
A família apoia-me incondicionalmente.
Tenho esta sorte.
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Mais uma vez obrigado a todos e uma boa noite.

Vamos Valorizar as Pessoas de Fátima
Vamos Valorizar o Futuro das Pessoas de Fátima
VIVA FÁTIMA
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