
“Dia da Criança”

É um dia em que cabem
todos os dias do ano
e as coisas mais bonitas
que não podem causar dano:
os sonhos e os brinquedos,
as festas, as guloseimas,
a sombra de alguns medos,
a casmurrice das teimas
e também, com fartura,
o afecto e o carinho
com que se faz a ternura,
para mostrar ao mundo
que a guerra é uma loucura 
e que o gosto de ser menino
é o nosso eterno destino.

José Jorge Letria, O Livro dos Dias
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Queridos amigos mais pequenos

Hoje é um dia especial, é vosso! Acreditem que muito nos custa não o celebrar com mais alegria, como só com a 
vossa presença é possível. Fazemo-lo para que possamos voltar, o mais rapidamente possível, à vida normal. As 
boas notícias são que nos temos portado bem e que, se assim continuarmos, vamos poder voltar às brincadeiras, 
às gargalhadas em grupo, às rodas e aos abraços. Vamos poder voltar à escola e às atividades desportivas, à 
música, às aulas de pintura e a todas as atividades que nos fazem felizes.

Queria que soubessem que nos preocupamos convosco, com o dia de hoje, mas também com os outros dias. 
Gostávamos que todos tivessem direito a crescer livres, saudáveis, felizes, com boas escolas e que todos tivessem 
iguais oportunidades para o futuro. 

E temos conseguido grandes vitórias nesse sentido, apesar de, em alturas como esta que vivemos, sabermos que 
há colegas que não conseguem ver os vídeos que o professor manda, porque nem tudo está assegurado para todos. 
Há colegas que estão com muito medo de sair de casa e não têm quem os conforte e ajude a perceber que, se 
respeitarmos as regras do distanciamento físico, esse maldito vírus, não nos pode fazer mal.

Nós, aqui na Câmara Municipal, estamos a tentar fazer tudo para que este dia seja especial. 

Espero que as nossas atividades vos animem e que consigam passar um dia muito feliz.

Estejam atentos ao nosso Programa!

A Vereadora do Pelouro

Sara Dimas Fernandes


