MENSAGEM DE ANO NOVO DA PRESIDENTE

De forma rápida, parece que passa a época do ano que para muitos constitui a Festa da Família,
onde se faz as delícias da pequenada, mas também ela promotora de consumismo, por vezes, até
doentio. No fundo, desafia cada um de nós a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que
esta quadra seja vivida como uma grande Festa.
Todavia, o momento convida à reflexão…mais um ano passou, e como vem sendo habitual, teve
momentos difíceis, obstáculos que à partida se afiguravam insuperáveis, mas também momentos
bons, muito gratificantes e enriquecedores, que nos convidam a nunca desistir de lutar pelos
nossos projetos. Em suma, fez-nos acreditar que as dificuldades nos fazem crescer e deverão ser
entendidas como desafios pelos quais deveremos lutar, se possível, com o compromisso e
colaboração de todos quantos estejam envolvidos nesses projetos.
Mas, o que é facto é que, todos os anos a coincidência nos bate à porta: o espírito natalício invade
casas e corações e alimenta um sem fim de emoções positivas que servem como alavanca para
atravessar um ano que se avizinha. Assim, incentivo cada um a reunir todas as forças que puder,
que o faça por si e pelos seus e, estou certa que, o novo ano lhe saberá bem melhor. Quero ainda
desafiá-los a revelarem todo o companheirismo e solidariedade que puderem, prolongando esses
atos muito para além desta data tão especial.
Também nós, executivo desta junta de freguesia, imbuídos neste momento de partilha,
aproveitamos para encontrar um ponto de partida forte que nos ajude a “combater” um ano
preenchido de afazeres, sem nunca desviar dos nossos objetivos que, em última análise,
permitirão a todos os Correlhanenses, melhores condições de vida. Com o nosso projeto assente
nos pilares: investimento, dinamismo e proximidade, procuraremos vencer os desafios que nos
reserva o ano 2019 e, para tal, faço um apelo à importância de mantermos a calma, usarmos da
compreensão e diálogo para a resolução dos problemas que vão surgindo e, acima de tudo,
acreditar que apesar de todas as adversidades, será sempre possível atingir os objetivos.
Em meu nome pessoal e do executivo desta Junta de Freguesia, reitero os votos de Boas Festas
e de um Novo Ano em que se concretizem as melhores expetativas ao serviço do interesse público,
da população e do desenvolvimento da Nossa Correlhã.
Um forte abraço, com votos de um 2019 pleno de saúde, paz e esperança!
Maria de Fátima Cerqueira de Oliveira

