
Exmºs Srºs 
 
Presidente da Assembleia Freguesia São Francisco e respectivos Membros 
Presidente da Junta Freguesia São Francisco e Assembleia Cessante 
Presidente da Câmara Municipal Alcochete Eleito e respectivos Vereadores 
Vereadores Câmara Municipal Alcochete Cessantes 
Presidente Assembleia Municipal Alcochete Eleito 
Presidente Assembleia Municipal Alcochete Cessante 
Restantes Autarcas 
Representantes das Associações, Colectividades e Empresas 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
 Boa Noite, 
 Muito obrigado por despenderem o vosso tempo para participar nesta 
cerimónia de tomada de posse da nova Assembleia e Junta de Freguesia de 
São Francisco. 
 
 Por esta ocasião quero partilhar convosco algumas palavras: 
 
 1º - Neste mandato, que agora se inicia, vamos ter uma orientação 
politica diferente a dirigir os destinos da nossa freguesia.  
 Já estamos informados das dificuldades que vamos encontrar, devido ao 
estado em que actualmente se encontra a nossa Junta de Freguesia: 

Nomeadamente: 
• Processo disciplinar a decorrer contra uma funcionária; 
• Auditoria em curso às contas, por divergência de verbas; 
• Pagamentos em atraso por dificuldades de tesouraria, entre 

outros; 
 pelo que não se adivinha um bom princípio. 

 
No entanto, quero agradecer às pessoas de S. Francisco que confiaram 

e votaram no nosso projecto, o qual eu lidero, e que se empenharam para a 
nossa vitória. 
 Aos que não votaram em nós, expresso o meu profundo respeito, pela 
opção que livremente tomaram, mas asseguro que vou exercer o cargo com 
imparcialidade. 
 
 2º - Quero felicitar todos os que foram eleitos e que hoje tomaram posse, 
independentemente das diversas ideologias políticas. Faço votos para que nos 
próximos 4 anos possamos trabalhar juntos, com respeito e harmonia, em prol 
da nossa freguesia e do bem estar de todos que nela residem ou nos visitem. 
 
 3º - Quero, sem excepção, saudar todos os funcionários da Junta de 
Freguesia e salientar a importância do trabalho de cada um. Sei que somos 
poucos, mas estou certo que juntos vamos enfrentar e resolver os problemas, 
porque todos nós vamos ser avaliados, não só pelos chefes, mas todos os 
dias, pelos cidadãos. 
 



 4º - Ao executivo cessante, desejo as maiores felicidades pessoais e 
profissionais. 
 
 Esta candidatura nestas eleições autárquicas, obteve uma vitória 
massiva nesta Freguesia, o que muito contribuiu para a vitória dos orgãos da 
Câmara Municipal de Alcochete, o qual muito nos orgulha. 
 À Câmara Municipal de Alcochete e ao seu Presidente Eleito, peço que 
veja a Freguesia de São Francisco de uma forma diferente da que foi vista pelo 
anterior executivo, quer economicamente, quer tecnicamente. Ao fazermos 
este pedido é porque temos a plena consciência de que necessitamos de mais 
recursos financeiros e de maior apoio técnico e de que neste novo executivo da 
Junta de Freguesia vai certamente encontrar toda a colaboração para que 
juntos, possamos “FAZER ACONTECER”... pelo nosso concelho... fazendo 
sentir à população de São Francisco que também pertencemos a Alcochete.  
 Queremos uma Junta de Freguesia onde as decisões financeiras sejam 
ponderadas e onde as reais necessidades das pessoas sejam tidas em conta. 
 Queremos rigor e transparência! 
 
 E agora acerca de mim, para quem não me conhece: 
 Nasci nesta terra, fiz aqui a escola primária, estudei na Escola Comercial 
e Industrial de Montijo e fiz a Secção Preparatória ao Instituto Superior. Em 
São Francisco constituí família, criei as minhas raízes e aqui resido, portanto, 
se alguém conhece bem esta terra e todas as necessidades que ela tem, eu 
serei certamente um deles. 
 Sou Presidente do Futebol Clube de São Francisco, ao qual estou ligado 
há mais de 40 anos, e que muitas glórias tem dado à nossa Freguesia, quer a 
nível local, distrital e nacional. 
 Fui também Presidente da Assembleia desta Freguesia durante um 
mandato. 
 Já trabalhei em alguns sítios, entre eles a Quimigal e a Sonae, fui 
subordinado, mas também chefiei muita gente.  
 Quem me conhece, e com quem já trabalhei, sabe bem que não sou de 
baixar os braços às dificuldades, nunca me acomodo e sou um homem de 
palavra … respeitador, mas também gosto de ser respeitado. 
 
 O nosso compromisso é melhorar, para todos podermos dizer “Gosto de 
Morar em São Francisco"! 
 
 Sou o João e continuo a ser para todos, o João. 
 Viva S. Francisco! 
 Viva Alcochete! 
  
 E, mais uma vez, obrigado! 
 
 
 

São Francisco, 20 de Outubro de 2017 


