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Bem pode dizer-se que a freguesia
de Perosinho foi pioneira na organi-
zação de um evento que aproxima
população e a interacção das asso-
ciações da freguesia.

Já lá vão dez anos desde que teve
início o «Perosinho Cultural», hoje
uma referência no concelho, um
exemplo seguido por muitas mais
freguesias.

Dez anos podia não significar, ne-
cessariamente, um grande sucesso
da iniciativa, mas a verdade, como
refere o presidente da Junta, José Ra-
mos Pais, “de ano para ano a ade-
são da população aumenta, as
expectativas são cada vez maio-
res e têm sido, felizmente, sem-
pre ultrapassadas.”

Durante nove dias, sem os cha-
mados «pontos altos», há uma ga-
rantia “cada associação é respon-
sável pela animação do recinto
num determinado dia quer dizer
que todos os dias há um motivo
de interesse para uma visita aqui
ao recinto”, sugere o autarca. Além
disso, já se sabe, o que também faz
«correr» até ao Perosinho Cultural
são os petiscos que as várias as-

sociações confeccionam “uma for-
ma de angariarem receitas.” Está
mais que provado que as pessoas
gostam ao final do dia, mais pre-
cisamente à hora de jantar, de se ten-
tarem ora por um arroz de feijão com
pataniscas; uns rojões; umas moe-
las, um caldo verde, sardinhas assa-
das, enfim, as opções são muitas o
ambiente agradável “é uma verda-
deira festa vale a pena continuar
a investir na iniciativa.” E não se

pense que só de investimento finan-
ceiro vivem estas iniciativas: “é certo
que a junta não tem qualquer re-
torno financeiro de todo o apoio
logístico que a iniciativa envolve,
nem é esse o nosso objectivo.”
Acrescenta ainda José Ramos Pais:
“o melhor retorno que podemos
ter é a satisfação da população,
a proximidade que sentimos en-
tre todos, a excelente colabora-
ção entre todas as instituições, o
saldo é positivo”, só assim se jus-
tifica que na 11ª edição do Perosinho
Cultural todos continuem apostados
em fazer deste evento uma referên-
cia.

Em representação da Câmara
Municipal, na cerimónia de abertura
da festa, César Oliveira deu conta da
importância do evento, “o presiden-

te da Câmara acompanha com
muito interesse esta festa da cul-
tura, de tradições, registando o
empenho e entrega de todas as
entidades com justificado orgulho
nesta organização.” Sem dúvida,
acrescenta, “merecem todo o
apoio possível pela entrega e o
saber aproveitar oportunidades
de fazerem mais por si mesmos,
dando também aos outros, à po-
pulação local.”

Da comitiva faziam ainda parte o
vereador António Barbosa, autarcas
de freguesias vizinhas como Ser-
monde, Fundevila Moreira entre ou-
tras personalidades que não dei-
xaram de alguma forma, de prestar
apoio à junta e associações congra-
tulando-se pelo pioneirismo de Pe-
rosinho.

Perosinho
Cultural

Sucesso garantido
Menezes presente na abertura de Perosinho Cultural...

...à mesa momentos de confraternização...


