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“Espaço
dos Presidentes da Junta de Freguesia” inaugurado em
Pombeiro da Beira
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A sede da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira tem, desde sábado, um “Espaço dos Presidentes da
Junta de Freguesia” instalado no corredor principal deste edifício, que dá acesso ao auditório Michael
Hawtin. Em causa, está uma homenagem que o actual executivo da Junta fez questão de prestar a todos
os anteriores autarcas. Assim sendo, Augusto Ferrão, Américo Duarte Silva, José Nazaré, Hermínio
Lopes, Avelino Pedroso, Maria Graça Lopes e Ermelindo Ventura são os antigos sete presidentes da
Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, cujas fotografias figuram naquele espaço. Na inauguração,
que decorreu aquando da sessão de abertura da Feira de Maio/ Festa da Freguesia, que ontem terminou,
Odete Correia explicou que “aqui será uma galeria dos passados e dos futuros presidentes de Junta”,
acrescentando que esta é uma forma de “assinalar o contributo que todos eles, no seu tempo, na sua
época, deram à nossa freguesia”. Por outro lado e aludindo á Feira, a presidente da Assembleia de
Freguesia, declarou que o evento é “o ponto alto da vida da nossa terra”, sublinhando que “todo este
dinamismo se deve, essencialmente, aos vários autarcas que por cá têm passado, verdadeiros timoneiros
desta viagem, e que têm permitido o desenvolvimento, o progresso deste território”. “São todos esses
que hoje queremos homenagear, designadamente os que nos mais recentes anos têm guiado os destinos
da freguesia”, afirmou, reconhecendo o papel destes autarcas locais na “congregação de esforços,
naquilo que se quer para o território”, e convicta de que, cada um deles, “fez o melhor que podia e o
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melhor que
sabia para a sua freguesia”. Por seu lado, Luís Rodrigues, actual presidente da Junta de
https://www.rcarganil.pt
Pombeiro da Beira,

considerando que esta consagração serve essencialmente para “a nova geração saber quem foi o
presidente da sua Junta de Freguesia”, assegurou que “todos fizeram obra à sua maneira, com os
recursos que dispunham na altura”.
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