Voto de Reconhecimento
Não podia a Junta de Freguesia deixar de propor nesta Assembleia
um voto de reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo destes anos
pelo Tomé Reis Vieira. Como é do conhecimento geral, questões de ordem
pessoal/ familiar levaram-no a fazer uma, por certo, difícil opção. No final
deste ano de 2018 abandona a sua vida de professor no Centro de Estudos
de Fátima para abraçar uma nova profissão, como emigrante, na Suíça.
Fátima ficará mais pobre, deixando de poder contar com uma das
figuras mais interventivas na vida cívica da nossa freguesia. O Tomé foi
eleito para a Junta de Freguesia de Fátima em 2013, estando atualmente a
cumprir o segundo mandato.
Tem sido incansável na defesa e promoção da nossa terra, com uma
dedicação e modéstia (às vezes até demais), pondo sempre os interesses de
Fátima à frente de quaisquer interesses de ordem pessoal. Queria aqui, em
nome da Junta, pedir-lhe desculpa pelas inúmeras vezes em que, no final
de um dia de trabalho como professor, não o deixávamos descansar junto
da sua família, para nos podermos dedicarmos, de alma e coração, aos
projetos da nossa freguesia. É de louvar a sua abnegação, a sua presença
constante, o “não saber dizer que não” quando sabia que era necessária a
sua ajuda ao leme desta nossa Junta de Freguesia.
E se o associativismo vive da vontade, do querer, da dedicação e do
sacrifício das pessoas que se envolvem nas atividades em prol da sua terra,
desde sempre o Tomé teve um papel interventivo na vida social e cultural
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da sua freguesia. Impossível se torna salientar toda a sua participação
cívica, mas não podemos deixar de salientar que
- Fez parte da Assembleia Geral da Casa da Criança
- Fez parte da Direção do Giesta Sport Clube
- Fez parte da Comissão da Capela de Santo Amaro
- Desde abril que faz parte da Direção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fátima, como secretário
Tem-se empenhado desde sempre na promoção e divulgação
cultural, quer a nível particular, por exemplo mentor da edição do livro do
Neves Martins, quer na coordenação da Biblioteca, no apoio à educação ou
ainda na organização das duas primeiras edições do Festival Literário de
Fátima.

É, pois, da mais elementar justiça que a Junta de Freguesia proponha
este voto a Tomé Reis Vieira, como reconhecimento da sua atividade cívica,
sempre atenta e empenhada em sentir e resolver os problemas da nossa
terra.

Fátima, 27/12/2018
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