DISCURSO PARA A INAUGURAÇÃO DO LARGO
AIRES FERNANDES DE ALMEIDA
A Liga de Melhoramentos do Sobral de baixo, aproveitando este dia festivo vai
inaugurar este largo, como todos os sócios sabem este espaço foi adquirido pelo
nosso sócio e conterrâneo Sr. Aires Fernandes de Almeida, este senhor é uma
pessoa que sempre tem apoiado esta Liga, não só monetariamente como com os
seus sempre bons concelhos e opiniões sempre muito positivas, este senhor para
nós e para mim pessoalmente é uma pessoa que muito estimo e admiro, é um
homem com H grande, foi uma pessoa que não nasceu num berço de oiro, mas
com toda a sua esperteza e trabalho conseguiu arranjar um pequeno império, foi
um homem que passou muito para chegar onde chegou, no entanto podia fecharse no seu ninho familiar e não ligar nenhuma aos seus conterrâneos e amigos,
mas não é isso que acontece, o Sr. Aires Fernandes de Almeida, tem um coração
do tamanho do mundo, com a ajuda da sua esposa, filho, nora e netos, é um
homem que no seu vocabulário não existe a palavra NÂO, todos aqueles que vão
ter com ele a pedir apoio, nunca saem de lá com um Não e eles têm sido muitos,
dou alguns exemplos, entre outros tem ajudado o Atlético do Cacem, a casa do
Benfica do Cacém e da Pampilhosa, o Rancho folclórico da Casa do Concelho, a
liga dos Covões etc. etc, e como é óbvio a nossa Liga de Melhoramentos, todas
estas entidades que aqui dou o exemplo são apenas uma migalha de todas elas.
Como eu disse atrás este terreno que foi adquirido pelo Sr. Aires, foi de seguida
muito gentilmente oferecido á nossa Liga de Melhoramentos, por este motivo a
Liga quer fazer com este gesto uma pequena homenagem a este nosso
conterrâneo, vamos por isso dar um nome a este Largo, pedia ao Sr. Aires que
se aproximasse para poder retirar a bandeira da Liga, para completarmos esta
homenagem.
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