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Livro Memórias de um Pioneiro, de Francisco
Souza reuniu amigos e familiares no CPA
Na sexta-feira, 8 de Setembro, no CPA
Antônio Galdino

Lançamento do livro de Francisco Souza reuniu amigos e familiares no CPA
Foto: Epidauro Pamplona

O CPA viveu uma noite cultural na sexta-feira, dia 08 de
Setembro. No lugar da tradicional seresta, no seu salão
principal o seu presidente José Paulo recebeu o antigo
colega chesfiano Francisco Souza para o lançamento do
seu novo livro chamado Memória de um Pioneiro.

Familiares e amigos
do
Francisco,
alguns dos tempos
da Chesf como
Francisco Souza lança livro Memórias de
Agenor, Pedro do
um Pioneiro, no CPA
Tambaú,
Flávio
Motta, o sobrinho
Dernival Oliveira, presidente da Bahia Pesca, Macedo
Mecânico, além da irmã D. Sônia, Lúcia Ferraz e mais
amigos.
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Familiares e amigos de Francisco Souza

Coube a Carlos, o Epidauro Pamplona, radialista do programa Radar da Delmiro FM, irmão de
Francisco, a responsabilidade de conduzir o cerimonial.
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Francisco Souza lança livro Memórias de
um Pioneiro, no CPA

Francisco Souza, ao apresentar o seu livro, relatou fatos
históricos da maior relevância e de grande importância
para o município de Paulo Afonso e para a Chesf, como a
restauração do Modelo Reduzido, da Usina Angiquinho,
as ações para a construção do Canal de Paulo Afonso
que resultaram na construção da maior usina do
complexo Chesf em Paulo Afonso, a Usina Paulo Afonso
4 e a sua importante função estratégica para a vazão do
rio São Francisco nesta região.
Falou ainda
grandes

das
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dificuldades que o
seu pai, o pioneiro Cícero Souza, teve nos primeiros
tempos da construção da primeira usina hidrelétrica de
Paulo Afonso.
O livro das memórias de Francisco Souza nos leva a uma
viagem à história da própria Chesf que completa 70 anos
em 15 de Março de 2018 e do município de Paulo Afonso
que, em 28 de Julho, completa 60 anos de emancipação
política.

Francisco Souza lança livro Memórias de
um Pioneiro, no CPA

O resgate da história e da memória da Chesf e do
município Paulo Afonso tem sido buscado com outros
autores como Antônio Galdino, João de Sousa Lima, Luiz
Rubem, dentre outros e agora é reforçado por esta obra
que registra momentos bem especiais dessa história,
vividos pelo seu autor, o engenheiro paraibano de
Pombal,
Francisco
Souza,
de
fortes
raízes
pauloafonsinas, membro de uma enorme família de outros
pioneiros, como o cunhado Dernival Oliveira, que criou o
Epidauro Pamplona e Francisco Souza
Hotel São Francisco, nos primeiros anos de Paulo Afonso
e, depois o Hotel Belvedere, uma referência em qualidade
no receptivo turístico de Paulo Afonso.
Foto: Antonio Galdino

http://folhasertaneja.com.br/

www.inovsi.com.br

