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A União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal gostaria de se geminar com a Junta de Freguesia de
Nossa Senhora da Expectação, Campo Maior, freguesia de onde é oriundo o Comendador Rui Nabeiro,
homenageado esta tarde por aquela União de Freguesias. Carlos Jesus, lançou o repto ao proprietário do
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, pedindo-lhe que “junto da freguesia da sua terra, ouvisse os autarcas no
sentido de termos uma geminação com a sua freguesia”, uma vez que, sustentou, “não queremos perder
este laço que já começou em 2011 e queremos que o nosso território tenha uma forte ligação com a
freguesia do Senhor Comendador”. Note-se que a vinda de Rui Nabeiro á União de Freguesias de
Cadafaz e Colmeal surgiu na sequência de uma visita que um grupo de idosos do Colmeal fez a Campo
Maior, onde conheceu a fábrica da Delta, e “onde fomos muito bem recebidos”, tendo sido uma forma de
retribuir essa visita. Na cerimónia, que decorreu no edifício sede da União de Freguesias e que encheu o
salão, Carlos Jesus informou ainda que o executivo irá ter uma reunião extraordinária no sentido de
propor que o dia 17 de Setembro seja instituído como o Dia de Freguesia, para que, sublinhou o
presidente da União de Freguesias, “este dia seja um marco importante e que se perpetue no tempo”. O
autarca local, emocionado com a presença de Rui Nabeiro, referiu-se ao Comendador como um Ser
Humano “único e um exemplo para todos nós”. “Falta gente como o Senhor”, declarou, enfatizando a
“grandiosidade da sua obra”. “Para nós é uma honra tê-lo aqui e queríamos que este dia ficasse na
história”, frisou, reputando a consagração que lhe foi efectuada, com o descerramento de uma placa,
como “singela e simples mas muito sentida por todos nós”, confessando ainda nutrir pelo Senhor
Comendador “uma enorme gratidão por aquilo que dá a todos nós”. “Memória futura: recebemos
orgulhosamente a visita e que descerrou esta placa, Sua Excelência, o Senhor Comendador, Manuel Rui
Azinhais Nabeiro”, podia ler-se na placa descerrada á entrada do edifício sede de União de Freguesias,
pelo próprio homenageado, pelo presidente da União de Freguesias e pelos dois secretários de Estado
presentes também no evento, nomeadamente Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente e
Amândio Torres, secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural.
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