Senhoras e senhores,
As minhas primeiras palavras são, como não podia deixar de ser, para os distintos
convidados que Cascais tem a honra e o privilégio de receber no âmbito do Congresso
Europeu Animal Welfare and Behaviour Medicine.
Em nome do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras e
também em meu nome aceitem uma calorosa saudação de boas vindas ao Congresso
Europeu Animal Welfare and Behaviour Medicine.
Quando vos dirijo estas palavras sinto uma vez mais que Cascais é um concelho
extraordinário.
Com efeito, há séculos, os romanos andaram por cá. Depois deles vieram os Árabes e
muitos outros até os portugueses fazerem desta a sua terra.
Uma terra que começou por ser a casa de gente humilde mas que viria a tornar-se,
contra o destino que lhe tinham traçado, uma vila da realeza nacional e internacional.
Ao ponto de, durante a segunda guerra mundial, termos tido mais reis sem coroa do
que hotéis de cinco estrelas.
Por aqui passaram diplomatas e espiões, por aqui passaram artistas e escritores.
Homens que fugiam de uma Europa em guerra e todos se sentiram em casa, seduzidos
pela atmosfera de liberdade e de tolerância que nos anima e nos move.
É este cosmopolitismo que marca a nossa identidade.
A história de Cascais é uma história de acolhimento, de entendimento e de
humanidade. É uma história de paz assente na boa vontade.
Como refere por diversas vezes o Senhor Presidente, Dr. Carlos Carreiras, temos uma
ambição para Cascais: ser o melhor lugar para viver um dia, uma semana, ou uma vida
inteira e a Associação São Francisco a qual tenho a honra de presidir é sem dúvida o
melhor local para trabalhar, um dia, uma semana, ou uma vida inteira.
Cascais é sem dúvida um local de eleição para os empreendedores, um território a
explorar pelos talentosos e pelos audazes.
Cascais foi de facto pioneiro e fervoroso apoiante de políticas incentivadoras de um
espirito empreendedor. Um empreendedorismo de um tipo especial, que visa não só
novos negócios mas também visa melhorar a comunidade e a vida dos cidadãos. A

comunidade, as pessoas de Cascais têm-se afirmado como expoente máximo desse
espírito empreendedor a nível nacional e internacional.
As Conferências e em especial os Congressos são de todos os que, independentemente
da língua, do credo ou da nação, sentem e vivem o mundo como nós o sentimos, como
nós o vivemos, a partir da identidade de cada um, sendo por isso o nosso manifesto
contra a ditadura do imediato.
Pretendemos, e temos conseguido, que os espaços de discussão sejam uma zona livre
de preconceitos, quaisquer que eles sejam. Um espaço em que as academias do saber
colaboram e interagem com as academias do fazer. Em que ambas continuam com
muito para fazer e se aliam no êxito da área a que se dedicam.
A nossa prosperidade, como comunidade e como território, foi construída em cima da
diversidade, do respeito e do mútuo entendimento. É na diferença que sempre
encontrámos a complementaridade.
Esses valores foram testados pelas mais duras circunstâncias, sem que nunca deles
tivéssemos abdicado. Mesmo nos dias de escuridão, os nossos valores constituíram
território sagrado que permitiu aos homens e mulheres de bem encontrar em Cascais
uma cidadela de paz e de liberdade.
Foi com muito agrado que aceitei o repto lançado pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, em estar hoje, aqui convosco num
Congresso dedicado aos Animais causa a que me dedico enquanto Presidente da
Direção da Associação São Francisco de Assis. A Associação que represento tem como
objetivo primordial garantir aos animais errantes, abandonados ou vítimas de maus
tratos no Concelho de Cascais, um espaço onde possam ser recebidos, tratados,
acarinhados e encaminhados para uma família que lhes garanta uma vida com a
dignidade e o respeito que merecem, através dos princípio da adoção responsável e
fieis ao Conceito das CINCO LIBERDADES.
Para terminar, espero que desfrutem deste ambicioso Congresso, que este espaço
aberto à discussão vos levem a mais e melhores resultados e que a Vila de Cascais seja
uma fonte de inspiração.
Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Europeu Animal
Welfare and Behaviour Medicine, sejam muito bem-vindos a Cascais."

Pedro Campilho
Presidente da direção da Associação São Francisco de Assis

