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Homenagem
a Ermelindo Ventura “Uma inspiração para os
autarcas locais”

Author : isabel

A homenagem, efectuada esta manha a Ermelindo do Carmo Ventura, eleito em 2013 presidente da
Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira e prematuramente falecido com 63 anos de idade em 2015, de
morte repentina, foi o ponto alto da Festa de Maio/Feira da Freguesia que termina amanha em Pombeiro
da Beira. Recordando que o autarca faleceu “quando convivia com os seus fregueses” na festa em honra
de São Tiago, na aldeia de Aveia, Odete Correia deu a conhecer a sua biografia, destacando o “gosto
que tinha em participar e ajudar as diversas colectividades da freguesia e concelho em diversas
actividades, e nesta Feira de Maio”. “Era um exemplo de cidadão que amava a sua terra e a serviu com
espírito de missão e por isso não poderíamos deixar de lhe prestar esta simples memória, reconhecendo
o seu trabalho em prol da freguesia, perante a sua família”, frisou ainda a secretária da Junta de
Freguesia, oferecendo uma salva de prata á sua neta, Mariana Neves, durante a cerimónia que encheu o
salão Michael Hawtin. Em representação da família do homenageado, interveio a sua filha, Marta
Ventura, que, bastante comovida, agradeceu a consagração, “pelo reconhecimento público do homem de
valor e princípios que o meu pai foi”, caracterizando-o como “uma pessoa com forte determinação, com
grande espírito de missão, justo, honesto, íntegro, amigo do seu amigo e sempre disposto a ajudar o
próximo”. “O meu pai era um exemplo, um Senhor, aquela pessoa que dava a camisa para ajudar outra,
com uma vivacidade e energias enormes”, acrescentou ainda, pesarosa, a filha do homenageado, numa
cerimónia em que também intervieram Luís Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Pombeiro da
beira, Avelino Pedroso, presidente da Assembleia Municipal de Arganil e Ricardo Pereira Alves,
presidente da C
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âmara Municipal de Arganil.
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