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Passaram sete anos des-
de que Sandim foi elevada
ao estatuto de Vila. Come-
mora-se a data “pelo sim-
bolismo de que se reves-
te”; é um pouco como quan-
do nascemos “também co-
memoramos a data”, jus-
tifica o presidente da junta
de Sandim, Mota Baptista.

Não é, no entanto, um dia
vazio de conteúdo. Serve co-
mo «pretexto» pelo menos
durante a sessão solene,
“para reflectirmos sob a
política não só interna,
mas também externa.” Por
outro lado, mais importante
talvez, “a participação das
pessoas, a aproximação
com a sua autarquia, os
autarcas”, acrescenta Mota
Baptista que destaca a im-
portância destas presenças,
“é uma oportunidade para
conhecer, discutir, apon-
tar ideias, é sempre enri-
quecedor.”

Integrado no XI Encontro
de Colectividades de San-
dim, também uma oportuni-
dade para homenagear “fi-
guras ou instituições que
se evidenciaram pelos
serviços prestados à sua
terra, à sociedade.” O des-
taque para Joaquim Coelho
dos Santos, homenagem a
titulo póstumo alguém que
merece rasgados elogios do
presidente da junta “foi um
grande político ligado ao
25 de Abril, à «escola» de
Sá Carneiro, um sindica-
lista de relevo”, um homem
que Sandim não quer es-
quecer.

A Academia de Musica
de Santa Maria de Sandim
a completar 100 anos de
existência merece também
a homenagem. Não só pelo
centenário, mas por toda a
riqueza cultural que tem
«emprestado» à freguesia.

Aliás, este encontro de
colectividades “tem tudo
para continuar a ser rea-
lizado. Falamos do lega-
do que deixam, das gera-
ções que aprenderam e

Sandim elevada a Vila
Vale sempre a pena

das que podem aprender
a riqueza das nossas tra-
dições, da nossa cultura”,
diz o presidente da junta
apostado em proporcionar:
"dentro das nossas capa-
cidades criar condições
para que possam existir e
a «educar», todos quan-
tos querem aprender o
muito que têm para ensi-
nar.”

Quando se faz anos por
norma recebe-se presentes.
Não parece que Sandim vá
ter algum especial neste 7º
aniversário, mas ainda as-
sim fica a vontade de Mota
Baptista “mais paz, segu-
rança, justiça, progresso,
uma sociedade mais equi-
parada, a tal justiça so-
cial.” Não são palavras vãs,
são palavras de quem se
confessa “preocupado”,
não só com o fosso entre
uns e outros que está a ca-
var-se todos os dias. Bem
vistas as coisas, “a insegu-
rança é fruto da injustiça
social.” Vai mais longe na
sua análise: “parece que se
justifica ser marginal, de

tal forma não funciona a
outra justiça aquela que
quando pune, pelos anos
que tarda em chegar, já
não é justiça, mas sim in-
justiça que se faz.” E veja-
se o reflexo no futuro, “as
pessoas precisam sentir-
se seguras para investi-
rem é isso que faz o pro-
gresso”, mas as coisas não
parecem no bom caminho.

Que chegue o progresso
a Sandim mas “que não
crie desordem mantenha
o equilíbrio; é possível o
desenvolvimento sem es-
tragar o que temos de
bom”, assim se quer a fre-
guesia.

Para esse crescimento
há-de contribuir o Parque In-
dustrial, cujo concurso foi
lançado na passada semana
“certamente que vai di-
namizar muito a fregue-
sia, estamos muito expec-
tantes”, admite. A freguesia
continua á espera do Centro
Cívico, “estava para ar-
rancar este verão, deverá
ser em meados de Se-
tembro”, diz um autarca

que quer sempre mais “a
ambição é o motor da vi-
da”, justifica.

PASSEIO TERCEIRA
IDADE

Só mesmo quando todos
estão já entregues em suas
casas é que o autarca res-
pira de alívio. Mota Baptista
fala da “enorme preocupa-
ção que nos assalta nos
dias que antecedem o
passeio da Terceira Ida-
de. É certo que se vai dis-
sipando, á medida que
vemos como todos se di-
vertem, estão satisfeitos e
gratos e tudo corre bem,
mas alívio mesmo é quan-
do chegamos a casa.”

E felizmente foi assim
que correu mais um Pas-
seio. Cerca de 750 idosos
participaram na Missa que
teve lugar na Sé em Coim-
bra. O almoço, a tarde de
danças e cantares “de um
convívio muito agradável,
muito participado”, decor-
reu na Quinta D. Maria em
Soure. São muitos os mo-
nitores que zelam para que

tudo corra pelo melhor, nin-
guém se sinta “perdido ou
desamparado.”

O presidente da junta sa-
be bem como todos aguar-
dam ansiosos este dia “ain-
da que as inscrições este-
jam aberturas durante um
mês e tudo esteja assegu-
rada, há quem vá para o
ponto de encontro de ma-
drugada para guardar
vez, o lugar como se ti-
vessem medo quando afi-
nal está tudo garantido,
mas demonstra a ansie-
dade destas pessoas.”

Muitas dessas pessoas,
admite Mota Baptista “por
estarem mais fechadas
em casa, não as identifi-
co, mas conheço-as quase
todas”, não vai em campa-
nha, não a faz, “mas gosto
muito de conversar com
todos, de ver e rever, sa-
ber como estão é um dia
que vale muito a pena, es-
tes Passeios da Terceira
Idade”, garante o autarca.

Lenamar

A obra do Centro Cívico deverá arrancar brevemente...


