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É pois um texto brasileiro mas sem o açúcar que torna musical o português que nos une. Perdoem-me pois a 
fraqueza das palavras e tenham a paciência de me ouvirem.

Tenho sentido muitas coisas boas. Tenho ficado impressionado com tantas outras. E tenho aprendido 
muito. E como decisor político, como deputado à Assembleia da República e Presidente da Assembleia 
Municipal, esta aprendizagem, o conhecimento que levo desta realidade impõe-me o dever de procurar 
soluções e ajuda para os problemas que me foram sendo relatados. Na verdade, tenho duas opções: ficar-me 
pelo elogio fácil, pela promessa de circunstância, pelo saudosismo que nos emociona por momentos ou então 
chegar a Portugal e começar a procurar soluções para, mais do que orador e convidado desta Casa, poder ser-
lhe útil. Opto pela segunda solução. Senhor c Cônsul-Geral, senhor deputado Carlos Páscoa, eis-me 
definitivamente convertido e militante à causa das Comunidades Portuguesas, mas compreenderão qua a 
minha atenção se centrará nesta. 

É importante que para além da dimensão da comunidade portuguesa que aqui se encontra e de 
mantermos, pelas visitas recíprocas, os vínculos de amizade e fraternidade, não esquecer a dimensão 
associativa que aqui vemos. 

É impressionante e merece ser sublinhado o que aqui se faz: Folclore com o Grupo Almeida Garrett e o 
Rancho Infanto-Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira, natação, hidroginástica, futsal, yoga, pilates, 
judo, pintura, vólei, andebol. Os eventos são imensos e diversificados: Festa das Fogaceiras - o que dizer desta 
devoção ao Mártir São Sebastião, iniciada na Feira, e nunca interrompida, somente 5 anos após a chegada dos 
Portugueses a este país e que aqui é celebrada. É enternecedor. Sei que o trabalho é dos homens e das 
mulheres, mas interrogo-me se não será São Sebastião a fazer mais este milagre de uma devoção e de uma fé 
que torna pequeno, pequenino este atlântico que nos separa; Mas há mais! Páscoa com Beija Cruz, esta 
expressão deliciosamente açucarada, Beija Cruz, que lá dizemos Compasso, tirar o Compasso, onde em 
meninos aproveitávamos para ir a casa dos vizinhos e comer o que a mesa nos oferecia e que bom se fosse 
uma amêndoa! O 1 de Maio (1962), que celebra a fundação do Garrett, a etnografia, as danças e cantares das 
regiões de Portugal. Quem disse que o Português não sabe cantar? Quem disse que o português não sabe 
dançar? Quem disse que o português não tem alegria? 

Não temos samba no pé, gostaríamos de ter e gostamos de ver e até de imitar, mas quando a tocata se 
ouve, as mãos se erguem para o céu, rodopiam os corpos e as saias, canta a alma antiga de um povo. 

O Dia das Mães, um dia de amor, de agradecimento e para alguns de saudade. 

E sim, o aniversário da Casa, o dia que hoje assinalamos. Momento solene onde os fundadores devem 
ser recordados, o Presidente, a Diretoria, o departamento feminino e artístico elogiados e os parabéns 
cantados.

Depois vem o Dia dos Pais, tantos que para cá vieram, tantos que vos chamaram para virem mais tarde, 
tantos que já aqui nasceram, tantos que já aqui têm netos. É a vida, que se perpetua em filhos e em netos que 
vos vai agarrando ao Brasil; o aniversário do Grupo Mirim (1986), onde se prepara o futuro; o Jantar de Fim de 
Ano, onde se celebra a amizade e se recordam os Natais à lareira junto ao Presépio de musgo.

Meus amigos, as associações representam em Santa Maria da Feira um papel importante no 
desenvolvimento do território, em particular na sua coesão e dinamismo social e por isso são apoiadas pela 
Câmara. Esta é também uma associação feirense, cuja única particularidade, e que se constitui como uma 
razão reforçada, é estar sediada e desenvolver a sua ação fora do concelho, e por isso deve ser igualmente 
apoiada pela Autarquia. Esta comunidade feirense tem algo que a distingue das outras espalhadas pelo 
mundo. É o seu trabalho diário que se vê pelas secções e eventos de que falei acima, razão para merecer um 
olhar e um apoio diferenciado, porque diferente é também a sua atividade. Têm-me como advogado desta 
causa. 

Mas a nossa Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria tem também um património edificado muito 
importante e o seu edifício histórico, representativo de uma época, do brio e do orgulho dos feirenses de então, 
merece ser permanentemente conservado, como tem sido feito até aqui com o vosso esforço, mas o Estado 
Português não pode demitir-se de apoiar o património luso espalhado pelo mundo. É parte da nossa história 
como povo e cultura de vocação universal que está em causa.

Sendo direto. Tenho para mim, e para isso vou trabalhar, que tanto a Câmara Municipal como o Estado 
Português devem apoiar o que aqui se faz. É a Feira que aqui está, é Portugal que aqui se afirma. Não vos 
prometo o que não posso. Não exerço funções executivas. Mas posso garantir-vos que terão o meu trabalho e 
empenho para que as nossas relações e o apoio de Santa Maria da Feira passe para um outro nível que não só 
o da representação institucional. 
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