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ma, quinta classificada,

com 406 pontos, represen-

tada pelo Grupo Folclórico e

Etnográfico, a sua escolha

recaiu sobre Eugénio de Pai-

va Freixo, um Poeta da Vila.

O Grupo Dramático de Vilar

do Paraíso representou a

sua freguesia, Vilar do Pa-

raíso classificada com 399

pontos, escolheu também

Camilo Castelo Branco, ten-

do por padrinhos o casal Vi-

tor Manuel Aires Crespo e

Ana Paula Soares Crespo;

Camilo «passeou-se», es-

crevendo os seus livros junto

do portão da Vila Alice; o es-

critor passava por esta casa

com alguma frequência, pro-

priedade de um oficial inglês,

falando-se de histórias amo-

rosas entre ele e uma das

filhas do oficial.

O Futebol Clube da Afu-

rada, representou a fregue-

sia da Afurada que ficou em

sétimo lugar com 388

pontos. Francisco Barbosa

da Costa foi a escolha por

ser um escritor/historiador

junto do povo da Afurada

sobre quem escreveu várias

histórias.

A freguesia de Mafamu-

de, pela Associação Re-

creativa de Laborim, apa-

drinhada pelo casal Manuel

Pereira de Castro e Maria

Amélia de Melo e Castro,

destacaram a Serra do Pilar

e seu mosteiro iluminado no

interior com imagens rota-

tivas de Mafamude. O escri-

tor Fernando Pessoa escre-

veu «Deus quer, o Homem

sonha, e obra nasce»; a frase

tem servido de inspiração pa-

ra homenagear todos quan-

tos têm contribuído para a

construção de um concelho

mais bonito e saudável, as-

sim se justifica a escolha

deste escritor.

Bem se diz que o im-

portante é participar, mas to-

dos sabem quanto a organi-

zação destes eventos tem

por objectivo ficar em pri-

meiro lugar. Ainda bem que

assim é pois todos se em-

penham em fazer o melhor

e quem fica a ganhar são os

milhares de espectadores

que assistem a um desfile

de figuras nobres, carros ale-

góricos, arcos e toda uma

cenografia de cor, movimento

e as cantigas a que ninguém

fica indiferente.

Freguesia de Canidelo

A grande vencedora

Carro alegórico   da autoria do arqt. Ricardo Peixoto

uma coreografia que valeu 80 pontos...

Fernando Andrade,  Carlos Cidade e esposa Elisa na bancada vip

 Valentim  Miranda  e Arcelina Pimentel , padrinhos da Marcha de Canidelo, ladeados por Nelson Cardoso,

Filipe Menezes e Teresa Moás


