Intervenção na Inauguração da extensão de
Saúde de Almagreira
Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde Dr.
Fernando Leal da Costa; Exmo. Sr. Deputado da Assembleia da Republica Dr. Pedro Pimpão;
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal Eng.º Narciso Mota; Exmo. Sr. Presidente
da ARS Centro Dr. José Manuel Azenha Tereso; Exma. Sra. Diretora Executiva do ACES Pinhal
Litoral 1 Dra. Alexandra Borges.
Exmo. Sr. Vigário Geral da Diocese de Coimbra, Monsenhor Leal Pedrosa.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal Dr. José Alves Grilo; Senhores vereadores da CMP, Ex.
mos Deputados Municipais; Caros Colegas Autarcas; Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia de Almagreira. Eng.º Pedro Murtinho; restantes Membros da Assembleia de Freguesia;
Senhores Comandantes da PSP, da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Pombal; Srs.
Presidentes das Colectividades da Nossa Freguesia; Srs. jornalistas; Minhas Senhoras; Meus
senhores; Almagreirenses:

Primeiro que tudo permitam-me que agradeça a visita a Almagreira do
Sr. Secretário de Estado Adjunto do ministro da Saúde Dr. Fernando
Leal da Costa.
Almagreira com o apoio do Município, tem operado transformações
significativas na reorganização do espaço urbano, fixação de serviços,
requalificação e construção de infraestruturas, são disso exemplo a:


Zona envolvente à Junta de Freguesia, Rua dos Serviços Sociais;



Zona envolvente da Igreja Matriz de Almagreira;



Largo de São Pedro;



O Posto de Farmácia;



Extensão de Saúde de Almagreira, entre outros.

Exmo. Sr. Secretário de Estado, o equipamento que hoje inauguramos
encontra-se repleto de história, pelo que representa o serviço Público de
proximidade em matéria de cuidados de saúde, pela necessidade e
preocupação que há muito representava para a população, pelo esforço que
exigiu dos seus Autarcas, pelo empenho que mostrou por parte da Câmara

Municipal de Pombal, da ARS-Centro e do ACES Pinhal Litoral 1 para
encontrarem a melhor solução de atendimento publico e condições de
trabalho para os seus profissionais.
Quero, em nome da Freguesia de Almagreira, dos utentes, dos funcionários e
de todos os Almagreirenses, agradecer os resultados aqui presentes.
Desejo neste momento partilhar convosco e agradecer publicamente:
. O contributo dos Irmãos José e Fernando Neves, que cederam o terreno
necessário para que se pudesse implantar o edifício e se criarem as
condições de segurança e acessos mais favoráveis, o que prova que os
resultados alcançados são por vezes fruto da convergência, do compromisso
e da vontade de muitos.
. Ao Município na Pessoa do Sr. Presidente Eng.º Narciso Mota, a sua
determinação em disponibilizar a verba necessária para a aquisição dos
terrenos, realização do projeto e sua construção.
. Ao Sr. Vereador do Pelouro da Saúde Dr. Diogo Mateus, o apoio, o
interesse e a dedicação que nos ofereceu nesta matéria e na fixação dos
serviços do Posto de Farmácia em Almagreira.

Meus senhores e minhas Senhoras, a História da Nossa Extensão de
Saúde é ainda um marco de quanta determinação, força, coragem e por
vezes algum sofrimento é feito o dia-a-dia daqueles que assumiram servir a
comunidade, sentir as dificuldades do seu Povo. Desenvolvendo junto da
Tutela e das respetivas Entidades todos os esforços necessários para dar
resposta às carências existentes no Território… Nesta matéria temos de
prestar homenagem a um homem que foi o exemplo, o porta-estandarte dos
desejos dos seus Fregueses, o Nosso Amigo Professor José Rodrigues da
Silva, Autarca desta Freguesia durante 23 anos (12 anos como Presidente e
11 como Secretário), que lutou durante anos para conseguir o grande feito
que hoje celebramos, não teve o privilégio de sentir a alegria que nos enche a
alma, mas permitam-me que dedique este feito em Memória do Nosso Amigo

e Autarca Professor José Silva e à sua família. Sei que onde estiveres, este
também será para ti um dia de Felicidade.

Obrigado!...

O Presidente da Junta
Fernando Matias

Almagreira 21 de Setembro de 2012

Antigas instalações da
Extensão de Saúde de
Almagreira.

Instalações da Extensão
de Saúde de Almagreira,
requalificadas.

