Sr. Presidente da Câmara Municipal
Sr. Presidente da Assembleia Municipal
Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia,
Srs. Membros da Assembleia de Freguesia,
Autarcas e convidados presentes,
Caro Amigo e Presidente Cessante Luís Verissimo,
Amigos,
Gostaria de saudar os cidadãos agora empossados e desejar que em
colaboração com o actual executivo, se continue a desenvolver nos
próximos quatro anos um trabalho de colaboração profícua em prol
da nossa Terra, para que ela seja no futuro um local ainda melhor
para viver.
Saúdo ainda todos os que colaboraram nestes últimos meses nesta
missão, quer como membros das listas, quer como apoiantes ou
meros cidadãos. O meu muito obrigado, vou continuar a contar
convosco.
Uma palavra ainda para a minha família, que honra seja feita já está
habituada aos sacrifícios desta vida politica e cívica, mas desta vez
será a dobrar.
A campanha eleitoral terminou e é hora de todos colocarmos mãos à
obra para que em conjunto saibamos construir um futuro melhor para
nós e para os nossos filhos, deixando de lado divergências pessoais
,conflitos políticos estéreis e sem fundamento, pois é hora de
pensarmos maduramente em Ferragudo e nas suas gentes sem ter
à vista o calendário eleitoral.
Serei após esta data, o presidente de todos os Ferragudenses e não
somente dos que nesta equipa votaram.
Os cidadãos de Ferragudo reconheceram em maioria expressiva, a
importância dos nossos compromissos e sobretudo souberam
acreditar nas pessoas que fazem parte desta equipa, na sua
honestidade, na sua coerência , no seu percurso, no muito que têm
dado a Ferragudo e querem continuar a dar.
Continua a ser uma das nossas apostas o de confirmar Ferragudo
como destino turístico de qualidade, sem contudo perder a
comunidade piscatória e suas valências, dotando-a de mais e
melhores equipamentos, pois graças a eles esta terra surgiu e se

desenvolveu. O aumento do turismo, face às novas infra-estruturas
que se avizinham, tem de ser garantia de um desenvolvimento
económico gerador de emprego, fixador da nossa juventude à sua
terra com mais habitação, requalificando o nível de vida do seus
cidadãos, assumindo nós que os Ferragudenses deverão estar
sempre em primeiro lugar.

O século vinte um, os desafios sociais e os projectos em
desenvolvimento tornam necessário “Pensar Ferragudo”, pelo que
atento a este fenómeno caracterizador da nova imagem de
Ferragudo, considero pertinente continuar o debate com todos, na
análise dos projetos e de soluções equacionadas, que poderão trazer
mais qualidade de vida para as populações e para os que nos visitam,
assente numa gestão participativa e participada.
Espero das autoridades locais , regionais e nacionais a dinamização
e o apoio necessário às nossas propostas, que aliados a possíveis
parcerias públicas e privadas trarão à nossa terra uma mais valia
considerável.
Como sempre o fiz, continuo a prometer ainda mais trabalho no rumo
a esses objectivos e para isso conto com todos vós.
Quero um Ferragudo com mais qualidade nos diversos níveis, para
que o possamos entregar à geração futura muito melhor do que nos
entregaram a nós.
Contem comigo eu conto sempre convosco.
Por Ferragudo Sempre.

Luís Alberto
16/10/2021

