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O mais importante, no
caso, nem será o número de
pessoas que possa lavar a
roupa no tanque público.
Num meio rural como é San-
dim, importa preservar o pa-
trimónio que faz parte da his-
tória da freguesia.

Por isso mesmo, a Junta
de Sandim está a recuperar
o tanque público junto à Rua
de Passarias. Um novo co-
berto para maior comodida-
de e embelezamento da en-
volvente faz parte desta obra
de recuperação.

Está já em fase adianta-
da a construção do Jardim
de Infância na EB 1 da Igreja
na freguesia de Sandim.
Uma obra da Câmara a que
a Junta deu especial aten-
ção reivindicando melhores
condições de segurança pa-
ra as crianças.

A Rua Senhor dos Aflitos
apresentava um acentuado

Freguesia de Sandim
Só boas novas
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desnível, mais de dois me-
tros que impedia a circula-
ção, por exemplo, veículos
pesados com destino a vá-
rias empresas nas imedia-
ções e não só.

A Junta de Freguesia de-
cidiu meter mãos á obra para
nivelar a rua, uma empreita-
da de largos milhares de eu-
ros  que conta com a colabo-
ração da Câmara, no que diz
respeito á cedência de ma-
teriais. A obra está na fase
de construção de muros de
suporte sem prazo de con-
clusão, uma vez que pese
embora a necessidade da
mesma, terá que ser rea-
lizada à medida das possi-
bilidades financeiras da au-
tarquia.

Perspectiva política
Encontramos o presi-

dente da Junta de Freguesia,
Mota Baptista, bem pode di-
zer-se, com um pé fora e ou-

tro dentro. Foi á porta do ga-
binete o momento para fi-
carmos a saber, no que diz
respeito à sua candidatura
a novo mandato que a po-
sição é exactamente essa
“não decidi ainda, vou
ponderar”, sendo percep-
tível que está mais para o
sim que para o não, ainda
que continuasse na ombreira
da porta, não se sabe se pa-
ra entrar, se para sair.

O que se sabe, isso sim,
é que Filipe Menezes desis-
tiu da liderança do PSD.
Uma decisão que Mota Bap-
tista lamenta “tenho muito
pena que tenha pedido a
demissão, havia muita
confiança depositada na

sua liderança.” Assim, sen-
do, o melhor é começar a
pensar “na enorme satisfa-
ção que representa a pos-
sibilidade de o termos de
novo como candidato à
Câmara”, realça o presi-
dente da junta.

Fez-se militante do PSD
por Filipe Menezes um sinal
inequívoco da comunhão de
ideias sobretudo quando se
fala dos tão falados «ba-
rões». Mota Baptista tam-
bém não gosta de barões “se
preservar e respeitar os
valores e ideais do parti-
do significa um  retroces-
so, é claro que não posso
concordar”, falando da ne-
cessidade “de «sangue no-

vo» não podemos viver
amarrados ao passado, é
preciso renovação, traba-
lharmos todos em conjun-
to.” Isso significa também
“a preocupação de uma
selecção criteriosa das
pessoas com que nos ro-
deamos para trabalhar,
sabendo todos que muita
gente gravita à volta só na
defesa de interesses pes-
soais.” Vai longe, na sua
análise «superficial», quan-
do diz “é preciso ter a cora-
gem de mandar embora”,
referindo-se naturalmente a
uns que gravitam à volta de
outros.

Lenamar

Rua dos Sr. dos Aflitos, uma obra de grande envergadura...

Pequenas obras, como esta, também a pensar na população...


