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Sra. Presidente da Assembleia Municipal

Senhores Secretários,

Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Senhores/as Vereadores/as,

Senhores/as deputados/as da Assembleia,

Senhores/as Presidentes de Junta,

Colaboradores municipais,

Comunicação social,

Loureirenses,

Oliveirenses,

É com grande satisfação que recebemos hoje na nossa casa, na nossa terra, esta assembleia
municipal, órgão deliberativo da autarquia e o mais representativo da democracia local.
Para quem não sabe, Loureiro é Vila há 24 anos, é uma terra milenar com um território com
cerca de 18 km 2 e 3600 habitantes. Freguesia de gente empenhada, trabalhadora e que
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graças a isso, tem hoje uma vila equipada com equipamentos importantes, tais como:
posto médico;
- EB 2, 3 (sede do Agrupamento de Escolas de Loureiro, Pinheiro da
Bemposta e S. Martinho da Gândara); uma agência bancária; uma IPSS – equipamento
fundamental para apoio aos idosos e ao pré-escolar, não só para as gentes de Loureiro mas
também para o concelho; um movimento associativo dinâmico, participativo e diversificado de
caráter cultural, desportivo e social, também ele fator de desenvolvimento e representativo da
nossa identidade e zonas industriais em desenvolvimento.

Este desenvolvimento só é possível graças ao empreendedorismo e dinamismo que
caracteriza desde há muito os nossos empresários e comerciantes. Não podemos
alhearmo-nos por isso da necessidade de colaborar, dotando essas zonas industriais com as
infraestruturas necessárias (saneamento e rede viária), fundamentais à sua manutenção e
desenvolvimento.

Loureiro é uma freguesia em crescimento e importante para o concelho de Oliveira de Azeméis
e tem de ser olhada como tal. Pela sua localização geográfica, pelas acessibilidades, pela
disponibilidade de espaço e qualidade de vida, pelas suas gentes e pelas pessoas que
entretanto aqui se fixaram, Loureiro precisa e merece ser discriminada pela positiva.

Loureiro não pode continuar a ficar para trás.

Loureiro tem que ter futuro mas para isso tem de ser apoiada hoje, no presente.

Obrigado
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