
Minha querida Mafra

Primeiramente inicio está redação falando sobre os 105 anos da nossa bela cidade
Mafra.

Atualmente com 56.561 habitantes, Mafra conhecida como Pérola do Planalto vem
se desenvolvendo a cada dia mais.

Temos em Mafra trabalhadores onde não fogem da raia, mas em especial aqui vai a
minha homenagem aos nossos agricultores que graças a eles, são responsáveis por
80% de chegar em nossas mesas a nossa alimentação.

Vivo há trinta e sete anos nesta cidade, vejo pessoas lutando para que a cada dia
nossa cidade cresça cada dia mais.

Nossos jovens fazendo de tudo para continuar as gerações de seus avós, pais e assim
será sucessivamente para que não precisem ir para outros lugares. Jovens guerreiros
que arregaçam as mangas e vão à luta.

Mafra tem comércios, sua história que a cada dia digo: temos que ser gratos.

Mas como sempre digo muitas coisas a mudar ,mas uma andorinha não faz o verão
sozinha. Deveríamos nos unir cada dia mais e falar com orgulho de tantos progressos
que estão acontecendo e creio que muito ainda virá.

A cidade é nossa, nós devemos ter orgulho de dizer quantas coisas boas temos e que
ainda vai ter. Receber visitantes e deixar neles o gostinho de quero mais para
voltarem. Mafra tem belezas escondidas no fundo de um baú,
temos que amar e valorizar. 105 anos de cultura, histórias, trabalho
agrícola, carinho em cada canto e no coração de cada um.

Orgulho-me de fazer parte destes 105 anos de nossa cidade, entre vitórias, derrotas.
Afinal nada é um mar de rosas, mas nós podemos transformar um botão de rosa em
um jardim florido.

Elevemos nossos pensamentos, arregacemos nossas mangas para que possamos
terminar de lapidar nosso querido diamante: nossa cidade de Mafra.

Parabéns Mafrenses. Parabéns Pérola do Planalto por seus 105 anos.
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