Freguesia de Alguber

Mensagem do Presidente

Caros cidadãos da Freguesia de Alguber,

É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que volvidos quatro
anos do mandato anterior, entre 2013-2017, que os nossos cidadãos redobraram a
confiança na nossa renovada equipa que agora assumiu os destinos da &ldquo;nossa&rdquo;
freguesia por mais este mandato.

Tem sido sempre a postura deste executivo, colaborar e ajudar na
resolução dos problemas, assim como temos manifestado junto da população a
necessidade de ouvir os seus anseios e tentar colmatar as suas necessidades,
pois só assim poderemos trabalhar em prol da nossa comunidade.

De salientar aqui uma vez mais a excelente relação institucional que
mantivemos ao longo destes quatro anos com a Câmara Municipal do Cadaval, na
pessoa do Sr. Presidente, que através de parcerias, protocolos de delegação de
competências e colaborações pontuais, foi e será de extrema importância e de
enorme relevância para todo o trabalho que tem sido desenvolvido até aqui e que
continuaremos a desenvolver &hellip;

Uma palavra de muita consideração aos nossos funcionários e
colaboradores da Freguesia de Alguber, que têm sido uma peça fundamental no
trabalho realizado diariamente, adaptando-se a todas as situações e tentando
também eles resolver e solucionar as situações que vão surgindo, sempre com uma
competência, entrega e disponibilidade que faz de nós um executivo confiante
nos nossos colaboradores, e que têm trabalhado para um fim comum servir a nossa
população e ajudar a resolver os problemas da nossa freguesia. A eles um muito
obrigado por fazerem parte desta &ldquo;equipa&rdquo;.

Deixo aqui uma mensagem de que tudo faremos para continuar a servir a
nossa população nas melhores condições possíveis, para que em conjunto possamos
afirmar a Freguesia de Alguber como um modelo a seguir no concelho do Cadaval,
com base nos serviços prestados aos nossos cidadãos, quer no sentido de
colaboração com todas as entidades e instituições da nossa freguesia, pois só
assim conseguiremos afirmar a nossa posição e poder servir de exemplo para
todos!!!

http://jf-alguber.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 21 May, 2018, 21:41
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Sempre ao vosso serviço, podem contar &ldquo;connosco&rdquo;!!!

O Presidente da Junta,

Telmo Manuel Isidro Santos
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