TOMADA DE POSSE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE REDONDO

As minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento a todos vós
que hoje nos honram com a vossa presença, neste ato solene de tomada
de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de
Redondo.
Apresento o meu reconhecimento por estarem aqui hoje a testemunhar
esta cerimónia, como sinal de solidariedade institucional ou como
expressão da consideração pessoal ou de amizade com que me honram.
Também não quero deixar de felicitar todos os irmãos e irmãs que hoje se
empenharam com dedicação, nos trabalhos necessários para a realização
deste ato de enorme importância para esta nossa instituição.
Para eles o meu profundo agradecimento.
Por fim, quero agradecer aos irmãos e irmãs que sem hesitar desde o 1º
momento, aceitaram o convite que lhes foi endereçado a integrar os
vários órgãos que compõem toda a lista recentemente eleita.
Após o resultado eleitoral alcançado, é para mim revelador, do mandato
claro e inequívoco que os irmãos nos quiseram atribuir. É com base
nesta confiança que hoje nos atribuem, que afirmamos tudo fazer para
revitalizar e reerguer esta instituição secular que conta já com 500 anos
de existência. Embora difícil e trabalhoso, procuraremos sempre
alicerçados na união e no envolvimento de todos os irmãos tudo fazer
para continuar a merecer a confiança que em nós hoje depositaram.
Aos restantes irmãos, quer aos que não participando, quer aos que por
ventura preferiam outra opção para gerir os destinos da nossa irmandade,
quero garantir-vos, que estaremos sempre disponíveis para vos receber e
ouvir os vossos contributos, e opiniões no sentido de todos promovermos
o melhor desenvolvimento da instituição. Por isso afirmo, que está na
Hora de todos nos unirmos em prol desta mui nobre causa com
Fraternidade com espírito de missão e dedicação ao próximo e aos mais
desfavorecidos.
Tenho a Honra e o privilégio de hoje tomar posse como provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Redondo, juntamente com os restantes
elementos que constituem os corpos gerentes desta casa, que me me irão
acompanhar nesta missão.
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Sinto uma grande honra e muito orgulho, mas simultaneamente também
sinto uma enorme responsabilidade pela nobre missão que hoje nos é
confiada, porque a Santa Casa da Misericórdia de Redondo é um desafio
que nos obrigará a estar permanentemente atentos no sentido de
alcançarmos os objectivos que a instituição merece e que a comunidade
esperam ver realizados.
É do conhecimento de todos, que NÃO atravessamos momentos fáceis,
uma crise interna, uma pandemia que não quer dar tréguas, um conjunto
vasto de colaboradores e funcionários, um património envelhecido, mas
sobretudo e mais importante, É termos uma família de IDOSOS e
Desfavorecidos que merece todo o nosso maior respeito, reconhecimento,
e dedicação, e será para eles, que o nosso trabalho estará virado em 1º
Lugar.
Assim, consideramos que o trabalho a desenvolver deve assentar na
promoção e garantia de serviços de excelência aos Utentes, na valorização
e motivação dos recursos humanos, no fortalecimento e desenvolvimento
do apoio da irmandade, na conservação, na manutenção e reabilitação
das infra-estruturas, na reabilitação do património, tendo sempre em
atenção a garantia da sustentabilidade financeira da instituição e o
financiamento de projectos ancorados no novo quadro comunitário de
apoio.
Para nós, as pessoas estarão sempre em primeiro lugar. Assim os utentes
deverão ser sempre a nossa prioridade e o nosso foco, pelo que, seguindo
a tradição da instituição, será necessário manter e promover obras no
âmbito da acção social, garantindo o bem estar, o conforto de vida dos
utentes, através dos serviços de excelência e de cuidados especializados.
Antes de terminar, NÃO quero deixar de sublinhar, o reconhecimento e
gratidão ao trabalho desenvolvido durante os últimos anos pelos
anteriores corpos gerentes. Mas está na hora de virar a página e de
enfrentar os tempos difíceis e desafios que todos temos pela frente.
A todos os trabalhadores e colaboradores desta Santa Casa, sem
excepções, quero deixar a expressão do meu profundo agradecimento,
pelo trabalho que desenvolvem todos os dias. E faço votos para que
continuem a desempenhar com zelo e paixão o trabalho que vos está
confiado.
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Assim, fica o meu Muito obrigado por tudo o que deram a esta causa.
Ganhou a Santa Casa, Ganhou a comunidade e Ganhámos todos nós.
Porque esta é uma causa que nos alimenta e nos faz acreditar numa
sociedade mais justa e fraterna tudo farei para a Honrar!
Desta forma termino desejando a todos votos de um Ano Novo próspero e
que nos traga a todos muita Paz e muita Saúde.
Que Deus nos Ajude e nos Abençoe a todos.
Muito Obrigado.

