
SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA FREGUESIA CESSANTE, Sr. Esmeraldo Pedreiro 

SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA (agora eleito), Sr. AURÉLIO FERREIRA 

SENHORES AUTARCAS DE OUTRAS FREGUESIAS AQUI PRESENTES, 

SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS CESSANTES E TODOS OS AUTARCAS ELEITOS 

PARA A AUTARQUIA DA MARINHA GRANDE 

EXMAS. AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS, E DA PROTEÇÃO CIVIL, 

SENHORAS E SENHORES REPRESENTANTES DAS FORÇAS PARTIDÁRIAS AQUI PRESENTES, 

SENHORES REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES, EMPRESAS E COLECTIVIDADES DA FREGUESIA, 

ILUSTRES CONVIDADOS, 

EXMA COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

CARAS E CAROS MARINHENSES, AMIGAS E AMIGOS: 

Saúdo-vos a todos, agradecendo a vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse, que se 

reveste de relevante significado, quer para mim, pessoalmente, quer para todos os eleitos desta 

assembleia. 

Permitam-me, antes de mais, que saúde e agradeça todos aqueles que hoje cessam as suas 

funções, quer no Executivo, quer na Assembleia de Freguesia. Uma saudação e um 

agradecimento à Isabel Freitas que presidiu, a esta Junta de Freguesia nestes últimos 8 anos. 

Saúdo, ainda, todos os ex-autarcas que passaram e deram o seu melhor por esta Junta e por 

esta Freguesia. 

A mim, cabe-me cumprir, nunca desiludir e continuar a enobrecer a função de Presidente da 

Junta de Freguesia de Marinha Grande. As minhas próximas palavras não poderiam deixar de 

consubstanciar um imperativo de gratidão, o legado cívico e político que a Freguesia da Marinha 

Grande e eu própria, recebemos da Senhora Isabel Freitas, que hoje cessa as suas funções, que 

exerceu ao longo de oito anos, com honra e dignidade. Agradeço-lhe em nome pessoal todos os 

ensinamentos que me transmitiu durante estes anos de trabalho em conjunto, em prol da nossa 

terra e agradeço-lhe também em nome dos Marinhenses, o trabalho que desenvolveu, muitas 

vezes com sacrifício pessoal, para construir uma melhor freguesia, merece de todos nós o maior 

respeito, bem como o reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido. Não posso deixar 

também, porque temos memória e faz parte da nossa História, de agradecer a todos os meus 

antecessores e a todos os que exercendo funções autarcas serviram a nossa comunidade, bem 

hajam pelo trabalho desenvolvido, em prol do nosso povo. 

 

O último agradecimento vai, agora, para os meus companheiros de equipa e de campanha, que, 

desde o primeiro instante, aceitaram fazer parte deste desafio e trabalharam comigo para esta 

vitória. 



Mas, a partir deste momento os partidos ficam à porta e serei a Presidente de todos e para 

todos.  

Agradecer aos trabalhadores da Junta de Freguesia a sua dedicação à causa pública e que alguns 

tão pouco valorizam.  

 

É com muita alegria que assinalo hoje o meu compromisso público enquanto Presidente da Junta 

da Freguesia da Marinha Grande. 

Começo, por dirigir minhas primeiras palavras a todos os Marinhenses que, exerceram seu 

direito de voto de uma forma consciente e verdadeira, no passado acto eleitoral do dia 26 de 

setembro. 

Através deste cumprimento, saúdo de igual forma os que votaram e os que não votaram neste 

resultado. 

Aos primeiros, os que votaram, agradeço, de coração, a confiança e a esperança que em nós 

depositaram, tentaremos não defraudá-los. 

Aos segundos, respeito a sua opção, tomada livremente, espero em consciência, reforçando que 

serei a Presidente da Junta de Freguesia de TODOS os Marinhenses. 

Deixo também uma palavra e um sinal de consideração democrática às forças políticas a quem 

os Marinhenses deram o seu voto e que aqui não estão representadas. 

Quero felicitar e desejar à Isabel Freitas, um bom mandato à frete do Órgão deliberativo da 

Assembleia de Freguesia, estando certa que a experiência adquirida será uma mais valia para o 

seu desempenho. Aos restantes membros da Assembleia de freguesia, conto com a vossa 

compreensão e com o vosso espírito construtivo, e que possamos construir um projeto vencedor 

para os habitantes da Marinha Grande. 

É com um imenso sentimento de orgulho, imensa humildade e com profundo sentido de missão 

que hoje tomo posse neste cargo, por quatro anos. 

É algo que muito me honra, e para o qual fui eleito por sufrágio universal no passado dia 26 de 

setembro, através de uma democrática manifestação popular. 

Da minha parte, sabem que contarão com a minha dedicação e empenho total no exercício desta 

função. Contem comigo para ser o vosso porta voz, para acolher as vossas propostas, inclusive 

as críticas construtivas ao nosso exercício. 

Deixo um agradecimento especial, a todos os cidadãos que, deixaram o seu legado cívico e 

político através da participação ativa, ao longo de muitas décadas, nos órgãos da Freguesia 

Marinhense. 

Em meu nome e da Freguesia, muito obrigado! 



Este que é o momento que marca o arranque de mais um ciclo autárquico, impõe-se que 

olhemos para o passado para perspetivar o futuro da nossa Freguesia. 

Vamos manter o que está bem e vamos melhorar o que for necessário. Manter o que está bem 

obriga-nos à maior das exigências; melhorar o que é necessário apelará ao melhor do nosso 

empenho e da nossa criatividade. Viramos hoje uma página no livro da História da Marinha 

Grande, somos Herdeiros de um Passado, que muito nos orgulha e respeitamos, mas queremos 

e devemos construir um Futuro para a nossa Marinha Grande. Os Marinhenses confiaram no 

nosso projeto e na nossa Equipa, confiaram que seremos capazes de tornar Marinha Grande 

numa Freguesia em que cada vez tenhamos mais orgulho e sentimento de bem-estar. Confiaram 

que dinamizaremos a nossa Terra, que encetaremos todos os esforços a levar o nome da 

Marinha Grande mais longe, que cultivemos o orgulho em ser marinhense e sobretudo 

confiaram que serviremos a nossa Terra, o melhor que soubermos e que conseguirmos. É um 

trabalho árduo o que nos espera, tenho plena consciência disso, mas conto com todos para o 

desenvolver. 

Por outro lado, sendo as Juntas o órgão mais próximo dos Cidadãos, sabemos ouvi-los, 

cumprindo melhor aquilo que é a razão de ser de qualquer poder público: 

Servir as pessoas, melhorar a sua qualidade de vida, atender às suas necessidades e anseios 

legítimos. 

 

Sr. Presidente, 

A Freguesia da Marinha Grande, carece de uma análise profunda sobre a necessidade de 

aumentar os recursos para a prática desportiva nas diferentes vertentes desportivas, pois é uma 

freguesia competitiva e com resultados de orgulho nacional e internacional. O município deve 

acarinhar o empenho e dedicação das associações e dos atletas para aumentar a 

competitividade e o concelho sairá mais enriquecido. 

Vamos manter o apoio ao nosso vibrante associativismo. Vamos trazer para a Freguesia mais 

provas desportivas, culturais e sociais, vamos levar ainda mais além o nome da Marinha Grande. 

Vamos também dar especial atenção às condições para quem trabalha, nomeadamente aos 

colaboradores. Pretendemos dar formação, motivação e recursos para que diariamente, 

cumprem a sua importante função. 

Vamos manter e tentar alargar a política social! 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Amigas e Amigos, 

Estes são alguns dos propósitos da missão que hoje começa, missão essa que inicio com 

empenho, dedicação e orgulho. 



Estamos disponíveis para o exercício democrático, verdadeiro e transparente, para sermos 

escrutinados e fiscalizados, nas diversas sedes do exercício das funções autárquicas. 

Somos uma equipa dinâmica e multifacetada que já deu provas do seu empenho no 

desenvolvimento profissional, uma equipa determinada, visível a todos, que será capaz de 

enfrentar as dificuldades e desafios que temos pela frente. 

Ainda antes de terminar, a garantia de que todos os que aqui vivem terão mais condições, em 

bases de prosperidade, justiça, qualidade ambiental, sustentabilidade e solidariedade! 

Quero apenas deixar umas palavras que pautarão este mandato: COMPROMISSO, DEDICAÇÃO, 

PROXIMIDADE, HUMILDADE e AMIZADE! 

Este é o nosso compromisso para a construção de uma melhor Marinha Grande., com  

Consenso, Trabalho, dedicação, rigor e exigência 

Este é, afinal, o objetivo de todos nós. 

A MARINHA VAI MUDAR! 

Viva a Freguesia da Marinha Grande! 

 

O meu Muito obrigado a todos! 

 

15 de outubro de 2021 

Cristina Sousa 

 

 


