Voto de Saudação
Em 2005, a Juventude Socialista de Vendas Novas foi reactivada por altura das
eleições autárquicas desse ano. A sua reactivação foi dos mais importantes passos
para a afirmação do projecto autárquico do PS em Vendas Novas, bem como
imprimiu uma nova dinâmica naquela estrutura. Faz agora oito, um jovem de
apenas vinte e dois anos decidiu dar este passo que, como outros tantos que viria a
dar, ficariam na história do PS e da JS de Vendas Novas.
Hoje, Novembro de 2013, esse rapaz tem trinta anos e é Presidente da Câmara
Municipal de Vendas Novas, eleito em Setembro passado, para acabar com trinta e
sete anos de domínio comunista. Luís Dias é, em todos os aspectos, um exemplo
para o qual os jovens socialistas devem olhar. Um exemplo de como alguém, com
esforço e dedicação, mas sobretudo amor ao concelho e aos ideias, vingou e chegou
ao lugar com o qual sempre sonhou. Hoje tem nas suas mãos os destinos de Vendas
Novas, a cidade que o viu crescer, que o viu tornar-se o político que é hoje mas,
acima de tudo, a pessoa, honesta, humilde, trabalhadora, activa.
Durante os últimos anos da Juventude Socialista de Vendas Novas, o percurso de
afirmação não foi fácil. A inveja de muitos levou a que este nosso camarada fosse
sempre marginalizado, bem como a concelhia, para que não pudesse representar,
assim, um perigo para o poder instalado daqueles que usam e abusam da Juventude
Socialista para se servirem, para irem mais longe sem realmente dar nada em troca.
Hoje esses não são ninguém mas aquele que sempre trabalhou pelos valores
socialistas, que nunca virou as costas nos momentos de dificuldade, nunca se
demitiu, nunca traiu os seus, esse cumpriu o sonho.
Por tudo isto, por tudo o que sabemos acerca do camarada Luís Dias, por todos os
anos de dedicação e pelas mil e uma razões que não cabem nestes curtos
parágrafos, pelas alegrias, pelos risos, pelas conversas políticas e ensinamentos, a
concelhia da Juventude Socialista de Vendas Novas tem a honra e o orgulho de
apresentar este voto de saudação.

Assim, a Convenção Federativa da Juventude Socialista de Évora, reunida a sete de
Dezembro de 2013, em Montemor-o-Novo, aprovou este voto de saudação
merecido ao camarada Luís Carlos Piteira Dias.

