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Prémios Tribuna este sábado
Enviado por Tribuna Pacense

Paços de Ferreira

Assumidamente, os Prémios Tribuna são já uma referência no panorama cultural do concelho e do próprio País, quanto
mais não seja pelas características e envolvências apresentadas.
E a 24ª edição, essa, acontece já este sábado, pelas 17 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
Na oportunidade, vão ser distinguidos os melhores alunos dos segundo e terceiro ciclos das cinco escolas do concelho
e, ainda, aqueloutro que se destacou ao nível do ensino secundário.

De igual modo, serão galardoados com Mérito Desportivo, por um lado, o Futebol Clube de Paços de Ferreira, pela sua
presença histórica e brilhante na Final da Taça da Liga, a 23 de Abril de 2011, e por outro, uma autêntica "lenda" do Sport
Clube de Freamunde, nada mais nada menos que o sócio número 1, Saúl Nunes, ele que remonta à fundação da própria
cole tividade, já lá vão 79 anos e que, no passado dia 14 de Março completou 100 anos de vida.
Já na classe do Mérito Empresarial, o prémio da presente edição vai para a firma Carfel, fundada pelo saudoso e
dinâmico industrial, Sr. Carlos Felgueiras, com actividade vocacionada para o fabrico e comercialização de Máquinas
Industriais para Artefactos de Betão.
A exemplo do que sucede de três em três anos, também vão ser agraciados, com Mérito Literário, os autores que
apresentaram os melhores trabalhos a concurso, nas modalidades de poesia, subordinada ao mote "O Município e as
suas 16 Freguesias", Quadra, Conto e Monografia, os quais são oriundos de vários cantos do País, designadamente
Lisboa, Sintra, Aljubarrota, Felgueiras, Albufeira e Paredes, momento este aproveitado para se proceder ao lançamento
do 5º Volume de Antologia Literária "Ferrária".
A Cerimónia Solene contará com a animação musical do Quinteto de Metais do Conservatório do Vale do Sousa", sob a
regência do freamundense, Prof. António Leal, sendo que o Club FM Rádio/Rádio Clube de Paços de Ferreira vai
proceder à transmissão na sua íntegra.
Após a sessão oficial de entrega dos Prémios, a jornada tem continuidade, agora na sede da Tribuna, à Avenida dos
Templários, 318, onde se procederá ao lançamento do livro "Apontamentos &ndash; Ensaios, Crónicas, Fragmentos,
Máximas e Reflexões", da autoria do Professor Universitário, Manuel Joaquim Alves Leal Gomes e abertura da
exposição "Diversidade", concebida pela reputada artista plastica Maria Antónia Sousa.
A encerrar, o habitual jantar de confraternização e convívio, no "Restaurante Citânia", ali ao lado.
PREMIADOS:
MÉRITO ESCOLAR: João Miguel Antunes Pinto (2º Ciclo); Cláudia Beatriz Neto dos Santos (3º Ciclo), Mário Simão
Andrade Moura (Ensino Secundário);
MÉRITO EMPRESARIAL: Carfel - Máquinas Industriais para Artefactos de Betão;
MÉRITO DESPORTIVO: Futebol Clube de Paços de Ferreira e Saúl Alves Nogueira Nunes;
MÉRITO LITERÁRIO: Glória Marreiros; José António Palma Rodrigues; Maria Rosa Soares; José Henrique das Neves
Martins Duarte;
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