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Peroselo inaugura Casa Mortuária
Enviado por Gabinete de Imprensa da Câmara de Penafiel

Penafiel

No dia 18 de Fevereiro, foi inaugurada a Casa Mortuária da freguesia de Peroselo, reforçando a política do Município de
Penafiel no que diz respeito à construção de equipamentos de proximidade, ao longo do Concelho de Penafiel.
Para o Presidente da Junta de Freguesia de Peroselo, Rui Manuel Rocha, &ldquo;Com a inauguração desta casa
mortuária a freguesia de Peroselo assinala um marco histórico no que diz respeito à concretização de uma necessidade e
de um anseio do nosso povo. Não poderia deixar de agradecer e elogiar a Câmara Municipal de Penafiel pela construção
deste novo espaço de cidadania que vai trazer certamente mais dignidade a todos os peroselenses. &rdquo;

A nova casa Mortuária de Peroselo, situada junto à igreja, resulta de uma construção moderna com um amplo espaço de
receção, uma sala fúnebre, duas casas de banho, uma arrecadação, um vestiário e uma cave.
Antonino de Sousa, Vereador da Câmara Municipal de Penafiel, endereçou palavras de agradecimento ao Presidente da
Câmara Municipal &ldquo;pelo facto de ter canalizado para a nossa freguesia um investimento tão importante e essencial
para a freguesia de Peroselo, num momento tão difícil.&rdquo;
O Vereador relembrou ainda o empenho e a dedicação do anterior Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Oliveira,&rdquo; que muito fez para que esta obra fosse possível, no que diz respeito a questões muito complexas como
por exemplo a cedência dos terrenos.&rdquo;
Para Alberto Santos, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, &ldquo; Quando decidimos construir as Casa
Mortuárias, ao longo do nosso território, em parceria com as juntas de freguesia, foi precisamente a pensar no último
momento da nossa vida, em que devemos ter dignidade, reconhecimento e sobretudo um espaço cómodo junto daqueles
que nos acompanharam de perto ao longo da vida, nomeadamente os familiares e os amigos. Vamos continuar a
procurar desenvolver o nosso território com a missão de chegar a todos os pontos com equipamentos de proximidade
integrados na sua terra.&rdquo;
Alberto Santos aproveitou a ocasião para anunciar ainda a colocação de abrigos para os passageiros e crianças,&rdquo;
extremamente importantes para o bem-estar de quem tem de apanhar os transportes para se deslocar para outros
pontos do Concelho&rdquo; e a celebração de um protocolo &ldquo;no qual a Câmara Municipal de Penafiel entregou à
junta de freguesia uma verba financeira de cerca de trinta mil euros para recuperar o caminho de vilarinho, permitindo a
resolução da obra.&rdquo;
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