Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Uma primeira palavra para agradecer a vossa presença nesta sessão de instalação dos órgãos
autárquicos da Freguesia de Aradas. Hoje, estão aqui muitos amigos, mulheres e homens que sempre
me apoiaram e deram o incentivo desinteressado para liderar um grande movimento nesta nossa querida
freguesia de Aradas. Sem vocês, nada disto teria sido possível!

É para mim um motivo de orgulho e satisfação receber o encargo de presidir os destinos da
Freguesia de Aradas.
Este é também o momento de assumir perante todos os Aradenses uma grande responsabilidade.
Mas, como me considero uma Mulher de coragem e sei que nada na vida acontece por acaso, e que tudo
tem o seu tempo, foi com grande determinação que me candidatei e é com a mesma determinação que
hoje assumo a Presidência da Junta de Freguesia.
Saberei estar à altura do que de mim é esperado.
Não duvidem tenho uma noção rigorosa e exigente sobre o que esperam de mim e sobre o movimento
de esperança que, por toda a Freguesia, representou a minha eleição. A mim, cabe-me cumprir, nunca
desiludir e continuar a enobrecer a função de Presidente da Junta de Freguesia de Aradas.
As minhas próximas palavras não poderiam deixar de consubstanciar um imperativo de gratidão , o
legado cívico e político que a Freguesia de Aradas e eu própria, recebemos do Senhor David Paiva
Martins, 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 oitos anos de
trabalho em conjunto, em prol da nossa terra e agradeço-lhe também em nome do Povo de Aradas, o
trabalho que desenvolveu, muitas vezes com sacrifício pessoal, para construir uma melhor Aradas,
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.

Nesta hora destaco, porque entendo que é justo e devido o reconhecimento público do trabalho de um
homem que não sendo nascido em Aradas, escolheu a nossa Terra para viver e a abraçou como poucos,
tendo durante dezasseis anos dado o seu melhor à nossa Freguesia e com o qual tive o privilégio de
trabalhar durante dez anos. Agradeço em nome pessoal e em nome da Freguesia, ao Senhor Silvestre
Paiva da Silva, que hoje também cessa funções, o trabalho, o empenho e a dedicação com que exerceu
as funções autarcas durante dezasseis anos.

Ao Senhor David Paiva Martins e ao Senhor Silvestre Paiva da Silva peço que continuem a considerar
sempre esta casa como vossa. Bem hajam!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O mandato que hoje se inicia será um novo ciclo na vida da Freguesia. Um ciclo de evolução e
desenvolvimento. De evolução e de desenvolvimento, porque esse foi, e é, o nosso compromisso de
honra para a Freguesia e para com os Fregueses. 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 de Aradas, somos Herdeiros de um Passado, que
muito nos orgulha e respeitamos, mas queremos e devemos construir um Futuro para a nossa
Aradas.
Os Aradenses confiaram no nosso projeto e na nossa Equipa, confiaram que seremos capazes de tornar
Aradas 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 de
Aradas mais longe, que cultivemos o orgulho em ser Aradense 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.

É o momento de sermos todos vencedores, apelo a todas as forças politica representadas na
Assembleia de Freguesia, que sobreponham os superiores interesses de Aradas a qualquer
interesse partidário. Está na hora de darmos o exemplo, de cultivarmos o essencial em detrimento
do acessório.

A cadeira , como todos sabemos, é do Povo e pertence ao Povo. É o Povo que nos legitima, nós
apenas o iremos servir.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Conto com todos e com a vossa colaboração para construir uma Junta mais próxima da comunidade.
Saberei ouvir. Saberei ouvir sempre. E saberei ouvir todos, sem excepção.
Da mesma forma e com a mesma abertura de espírito, nunca invocarei tolerância democrática para adiar
a resolução de problemas, para protelar decisões ou para atrasar soluções.
Há o tempo para o debate plural, há o tempo para tomar decisões.
Fazer política é tomar decisões.
Saberei ouvir.
Mas saberei sempre decidir, sem dilação.
Decidirei sempre por uma Junta mais interventiva no âmbito social, protegendo os mais vulneráveis e
minimizando as suas fragilidades, mais participativa no âmbito cultural, dinamizando e apoiando
atividades culturais, e sobretudo mais presente na vida dos Aradenses, mantendo a nossa Freguesia
limpa, florida , conservando os seus espaços verdes e edifícios e criando novos espaços de lazer.
Aradas será sempre uma parte integrante da cidade de Aveiro. Aradas terá sempre uma voz
activa, autêntica e determinada. Aradas terá uma posição própria, responsável e respeitável.

A nossa cidade de Aveiro terá sempre a Aradas que merece e a Aradas que precisa.
Peço-lhes que me desejem sorte e ao meu Executivo neste mandato que agora se inicia. Porque na vida,

a sorte é sempre necessária. Mas, sem nunca esquecer que a sorte ajuda algumas vezes, mas o trabalho
ajuda sempre.

Felicito todos os eleitos e formulo votos de um bom mandato a todos, que quando o mesmo termine as
nossas consciências nos serenem com o sentimento do dever cumprido e encaremos o Povo, que
em todos nós confiou, com a certeza que colocamos o interesse colectivo à frente dos interesses
pessoais e que fizemos e demos o nosso melhor pela nossa Aradas.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Aradas é a nossa Freguesia, uma grande Freguesia, o nosso desejo é fazer de Aradas uma Terra
com Passado, uma Terra com e de Futuro.
Contamos com todos!
Obrigada!

Aradas, 21 de outubro de 2017
A Presidente da Junta de Freguesia,
Catarina Barreto

