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Come se descreve enquanto pessoa?

[Domingos Dias]  Acima de tudo, sou um homem normal, e defino-me, principalmente, por ser uma 
pessoa de bem, que preserva os valores da Família. Sou Católico e um Humanista Social: procuro 
sempre a maior proximidade com o Povo. A nível profissional, sou um perfeccionista, mas não 
descuro que o trabalho em equipa é o melhor caminho para encontrar a divergência como fonte de 
enriquecimento pessoal. É com a experiência do outro que nos melhoramos e que aprendemos. 
Gosto de planear antes de executar, e isso faz-me uma pessoa muito organizada. 
No trabalho como na vida, o meu foco é sempre a produção de resultados, daí gostar de resolver os 
problemas encontrando as soluções que possam servir as pessoas, a comunidade, o bem-estar 
geral e, no fundo, todos aqueles que acreditam em mim e que aceitam os desafios ao meu lado. 
Acredito que nada melhor na vida define a nossa honra do que o cumprimento da nossa palavra. 

O que mais gosta de fazer nos seus poucos tempos livres? 

[Domingos Dias] Estar com a família, amigos, e conviver numa animada tertúlia são alguns dos 
momentos que me dão prazer. Gosto de cozinhar e de bricolage, que pratico com alguma frequência 
numa pequena oficina que eu próprio montei. Os livros são também outra fonte de prazer, e tenho 
especial apreciação pelos policiais ou suspense.Outra das actividades que aprecio são as viagens: 
conhecer outros povos, culturas, costumes e modos de vida. Pensamentos diferentes enriquecem-
nos e mostram-nos outras formas de viver a vida. A caça, enquanto desporto de liberdade, 
autodeterminação, conhecimento de pessoas e onde são reveladas personalidades de profundo 
respeito pela natureza é outra das minhas grandes paixões e que mantenho há longos anos. 
A atividade física, seja na prática de futebol, ou de caminhadas foi também um gosto que me 
preenchiam os tempos mais livres com muito gosto.
 
Quais, para si, são as maiores qualidades de um Ser Humano?
 
[Domingos Dias] Saber amar, a nós e aos outros. Procurar o saber , o aprender, e a consciência de que 
a dúvida é fonte de sabedoria. Saber ouvir os outros.
 
Identifique 3 qualidades e 3 defeitos.
 
[Domingos Dias] 

Qualidades: Preocupação com as pessoas, perdoar e fazer o bem; Nunca procurar vingança; 
Procurar sempre ser justo.
Defeitos: Teimosia; Irritadiço ; Demasiadamente perfeccionista.
 
Qual o momento mais difícil de ultrapassar na sua vida e o mais feliz?
 
[Domingos Dias] Os mais difíceis foram sem dúvida as mortes precoces da minha mãe e do meu pai. 
Quanto ao mais feliz, diria antes que a felicidade se vive todos os dias, em pequenos ou grandes 
momentos, e que o difícil nisso é saber afastar a infelicidade. Saber viver é, portanto, o momento mais 
feliz da minha vida, e teve tantos que não consigo resumi-los a um só. 
Se quisesse defini-lo diria: Estar vivo.
 
Qual foi a sua maior conquista?
 
[Domingos Dias] A minha maior conquista foi e, é, encontrar a sabedoria do amor.
 
Deixe a mensagem de Bom Ano…Obrigada
 
[Domingos Dias] O ano de 2023 que todos auguram como um ano de muitas dificuldades, será , no 
entanto, para cada um de nós, o que soubermos viver e querer de felicidade e realizações. Cada 
pessoa procurará como em todos os anos, a sua própria felicidade, que se revestirá das mais 
variadas formas. A todos os que vivem nesta Casa, aqui habitam, comem, dormem, brincam, se 
divertem, se alegram e também choram, sejam clientes, necessitados que socorremos e auxiliamos, 
sejam doadores e amigos, sejam voluntários, sejam colaboradores ou diretores, desejo que 
encontrem o que mais desejam e que em 1 de janeiro de 2023 se abram as portas de mais um ano de 
muita Saúde, Alegria e Felicidade.
A nós, que Deus nos permita continuar a servir bem quem de nós precisa, com a certeza de que isso 
faz a nossa felicidade e nos enche os corações.
Um bom ano para todos.
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