Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Fig da Foz
Exmos Senhores Vereadores
Exmos Senhores Deputados da Nação
Exmo Senhor Cónego João Veríssimo
Exmo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de S. Julião
Restantes Entidades Civis e Militares
Comunicação Social presente
Minhas Senhoras, meus Senhores
Comemora-se hoje, uma vez mais o dia de São Julião, padroeiro da nossa Freguesia, à qual neste
momento tenho o previlégio e a honra de presidir , com o apoio da equipa que me acompanha desde o
dia 1 de Novembro de 2005.
Por norma estes dias são dias de festa, mas também de reflexão, em que pensamos se valeu a pena,
se os sonhos que sonhámos outrora se projectam de facto, na realidade de hoje.
Apesar de pensar que nem todos os objectivos foram ainda cumpridos, considero que tem valido a
pena a experiência vivida ao longo destes três últimos anos, cumprindo-me homenagear e agradecer a
todos os que comigo têm trabalhado em pról da Freguesia de São Julião.
..........................................
Pela relação de proximidade com os cidadãos, as freguesias deveriam funcionar como se de um
governo de proximidade se tratasse,

na perspectiva da resolução de muitos dos problemas

que

permanentemente preocupam as populações.
A verdade é que o poder político insiste em não atribuir às freguesias as competências e os meios
financeiros necessários ao desempenho daquilo que deveriam ser as suas atribuições, tanto mais que
na generalidade somos conhecidos por fazer muitas vezes “ omoletes sem ovos “.
Nesta perspectiva, via com muito bons olhos o alargar das competências desta Junta, uma vez que
muitas das questões que nos são frequentemente apresentadas, poderiam ser resolvidas de forma
rápida, evitando prolongarem-se ou agravarem-se no tempo.
Todos tinhamos a ganhar com a atribuição de mais meios e competências para as Juntas de Freguesia,
em especial as populações locais.
No contexto actual, temos vindo a fazer o que nos é possível , conscientes de que num período de
grandes dificuldades económicas em que o País e o Mundo se encontram, não é fácil fazer mais e
melhor.
...........................................

A Freguesia de S. Julião começa a ser caracterizada por alguns fenómenos de exclusão social, onde já
são evidentes alguns ciclos de pobreza instalada e a carecerem de urgente intervenção psico-social.
Nesta perspectiva, tem sido nosso propósito, auxiliar parcerias que visem a inclusão social,
concretamente no que respeita à infância, juventude e população mais idosa.
Temos tido a imaginação suficiente para materializarmos projectos de caracter social, que em conjunto
com o contacto permanente com as populações, têm contribuido para uma melhoria da qualidade de
vida dos fregueses de S. Julião, particularmente no que concerne ao apoio das pessoas mais
carenciadas.
Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, restantes Entidades Religiosas, Civis e Militares
presentes.
Esta Sessão Solene, para além de assinalar condignamente o dia do nosso padroeiro, teve também
como finalidade, não só a apresentação da monografia de S. Julião, assim como o site e o Balcão
Virtual da Freguesia. Pretendeu-se, também, prestar um simples mas reconhecido agradecimento a
quinze voluntários que nos últimos três anos têm prestado nas mais diversas áreas apoio à população
da nossa cidade.
No que respeita à Monografia, importa referir da importância do trabalho executado de forma brilhante
pelo Sr. Prof. Dr. Rui Cascão, a quem aproveito para agradecer a sua presença nesta cerimónia, uma
vez que passamos

a dispôr de um documento de referência no que diz respeito à freguesia e

consequentemente à Figueira da Foz .
De salientar ainda que a iniciativa da Monografia de São Julião foi da responsabilidade do anterior
Executivo, liderado pelo meu particular amigo Sr. Gil Ferreira, com quem entendo ser justo repartir
neste momento a satisfação da conclusão de um trabalho há muito iniciado. Iremos proceder, tão rápido
quanto possível à sua publicação.
Quanto ao site e ao Balcão Virtual, sempre foi nossa intenção implementar novos mecanismos digitais
de gestão documental, com vista a uma melhoria significativa ao nível do funcionamento e da
organização interna da Junta.
Com o novo sistema agora apresentado, iremos certamente proporcionar simultaneamente, uma maior
transparência no desempemho das funções dos diversos orgãos autarquicos, uma desburocratização
de procedimentos e uma maior, mais célere e facilitada prestação de serviços aos fregueses de S.
Julião.
Foi um trabalho exaustivo e moroso que envolveu o Executivo e o pessoal administrativo da Junta,
contudo, é de toda a justiça salientar o empenho e o profissionalismo da GlobalSoft e da Óctagono,
empresas desta área que connosco trabalharam nos últimos meses e que foram decisivas para a

materialização deste nosso objectivo. É um enorme prazer partilhar convosco este momento marcante
da vida da nossa Freguesia.
Entendemos também ser justo manifestar publicamente nesta cerimónia, o nosso apreço e gratidão
para com aqueles que de forma voluntária têm disponilizado parte do seu tempo livre em prol da
comunidade, nas mais diversas áreas, como sejam, a informática, o artesanato, o ensino do português
a estrangeiros, o apoio psicológico a crianças carenciadas, a visita a idosos em situação de isolamento
e abandono familiar e a arte de representar.
As quinze voluntárias / os que dentro de momentos iremos agraciar com uma pequena lembrança, são
credores da nossa estima e admiração, por tudo aquilo que ao longo de muitos meses têm feito a favor
de uma Freguesia que pretende ser cada vez mais uma Freguesia solidária.
Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores,
É habitual em dia de aniversário receber prendas e gostariamos que tal acontecesse com a freguesia de
S. Julião.
Permitam-me pois a ousadia de sugerir quatro excelentes presentes para o ano que agora se iniciou.
Refiro-me concretamente: - à instalação de uma Loja do Cidadão de 2ª geração na baixa da cidade, infra-estrutura muito
importante com vista à revitalização da zona histórica e para a qual, desde 2006, a Câmara já deu
passos importantes junto da Agência para a Modernização Administrativa;
- à construção de um grande Parque Infantil nas Abadias, obra já inscrita nas Grandes Opções do
Plano 2007/2010;
- à construção de passeios em diversas artérias da cidade e arranjo de alguns pisos em diversas vias
públicas da Freguesia;
- e por último, a delegação de competências efectivas em algumas áreas, que nos permitam dar uma
melhor resposta aos anseios da população de S. Julião.
Vossa

Exª. Sr. Presidente da Câmara é conhecedor destas nossas pretensões e sei que têm sido

dados passos no sentido de materializar alguns destes nossos anseios, pelo que estou certo, de que
tudo fará para concretizar não só a vontade da Junta de Freguesia, mas acima de tudo a vontade da
população.
Termino, agradecendo a vossa presença, manifestando a todos o gosto e o orgulho por tudo aquilo que
faço, que objectivamente é servir e ajudar todos, nomeadamente quem mais precisa, razão pela qual
vivo de consciência tranquila e com o sentimento do dever cumprido.
O Presidente da Junta de Freguesia de São Julião, Vítor Coelho

