Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Exmo. Sr. Presidente da
Assembleia Municipal de Paços de Ferreira, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, minhas
senhoras e meus senhores. Começo por cumprimentar todos os presentes, endereçando um
cumprimento muito especial aos familiares do Professor Vieira Dinis. Gostava de
telegraficamente desenvolver cinco ideias.
Em primeiro lugar quero felicitar o executivo autárquico, na pessoa do Sr. Presidente da
Câmara e na pessoa do Sr. Vereador da Cultura, por esta, mais do que merecida, homenagem
a uma personalidade incontornável da história do concelho, o professor Vieira Dinis. Gostava
de referir que foi com grande entusiasmo, e desde o primeiro momento, que a Patrium aceitou
colaborar nesta iniciativa.
Em segundo lugar, recordar que na última Primavera tomaram posse os novos corpos sociais
da Patrium e que, desde então, a Direção à qual tenho a honra de presidir tem desenvolvido
algumas atividades em parceira com a Autarquia, nomeadamente as Tertúlias do Parque, que
tiveram uma participação que superou as nossas expectativas, não só no que respeita à
partilha de vivências do passado por todas as pessoas que responderam ao desfio de usarem
da palavra de forma coloquial nestas iniciativas, mas principalmente pelo impacto causado
com a apresentação pública de imagens do concelho, com mais de um século.
Sabendo que esta Associação tem como desígnios preceituados estatutariamente, e de forma
abreviada, a defesa e a divulgação do património, jamais conseguiríamos perspetivar uma
iniciativa que conseguisse cumprir de forma mais clara com estes objetivos, do que aquela que
hoje vimos aqui apresentar. O CD que hoje vos é apresentado cumpre escrupulosamente com
estes dois ditames: se por um lado se faz a defesa do património através da criação de um
formato digital para obras que já não são editadas, por outro lado se faz a divulgação deste
património escrito, agora em formato de CD e mais tarde através de acesso livre pela internet.
Em quarto lugar apontar dois grandes objetivos, para o futuro: primeiro objetivo – dar
continuidade à criação de formatos digitais para obras editadas pela autarquia, de autores
concelhios ou que façam referência ao concelho ou a personalidades locais e aproveito para
agradecer desde já a dedicada ajuda e criatividade do nosso Presidente do Conselho Fiscal, o
Sr. Jorge Moreira. Como segundo objetivo – a criação de um calendário de efemérides que
celebrem as figuras do concelho, que fazem parte da nossa toponímia ou que tenham sido
figuras de vulto na nossa história coletiva. Visto que para muitos munícipes essas figuras são
apenas nomes despidos de toda a sua obra, a Patrium considera que esses nomes devem ser

vestidos com as vestes que os próprios teceram através das suas meritórias ações pelo bem
comum.
Neste seguimento, é com muita satisfação, que hoje celebramos com a Autarquia, um
protocolo que permitirá no futuro levarmos a cabo estas iniciativas através de uma parceria
salutar que reforça a importância da colaboração entre o poder autárquico e a sociedade civil,
objetivando a defesa e divulgação do património comum, dado que nos revemos nas palavras
do professor Vieira Dinis: “O homem passa, e o seu rasto fica como traço divino… A súmula de
alguns aspetos do seu íntimo reflete com beleza a grande soma de tradições em que o profano
se une ao místico, vincilho mútuo, uno, digno de perpetuar-se.”
Muito obrigado.

