
DISCURSO SOBRE O ESTADO DO CONCELLO CON

MOTIVO DO DEBATE DA CONTA XERAL 2014

Permítanme comezar esta intervención de xustificación do noso voto, ao abeiro do artigo 103 do
ROF,  cunha  referencia  literaria.  Concretamente  o  comezo  da  novela  La Saga/fuga  de  J.B.  do
escritor  ferrolán Gonzalo Torrente Ballester  que atravesa como un lóstrego todo o “Incipit”  da
novela e di así: «Veciños, veciños, roubaron o Corpo Santo!». Sempre me chamou moito a atención
este comezo da magnífica novela ballesteriana e a tía Benita dos Carallos porque, como saberán,
sonlles da parroquia de Santa Cruz de Viana e alí  o noso patrón é o Corpo Santo, frei Miguel
González en vida, que viña facendo o camiño de Santiago cando encontrou a morte no noso termo
parroquial, mais esa é outra historia. 

O conto é que aquel síndrome de desposesión da veciñanza de Castroforte de Baralla polo roubo do
Corpo Santo é común a cada vez máis cidadáns por toda a parte na realidade concreta dos violentos
anos dez, como din os Ataque Escampe, tamén en Chantada.

Lembrábanos o Rafa Lobelle, membro da candidatura de unidade popular Por Chantada, que aquí o
concello desapareceu. Non do mapa, que xa sería o colmo, mais si da vida económica e social do
país do Faro, xusto cando máis se precisaba en décadas. 

Roubaron  o  Corpo  Santo.  Pois  é  incapaz  de  dinamizar  economicamente  a  vila,  de  procurar
inversións para Chantada ou de dar amparo social aos centos de familias que cada vez o pasan peor.
E é incapaz, non porque o santo non sexa avogoso como saben os romeiros que deixan os seus
exvotos cada mes de abril,  senón porque desapareceu. Non sabemos se por nugalla,  desidia ou
incapacidade dos prelados que gardan as chaves da reliquias incorruptas. 

Esta  diagnose  que  facíamos  na  campaña,  desde  a  análise  da  nosa  realidade  que  é  a  do
envellecemento masivo, cunha media de idade de 50 anos entre os nosos oito mil habitantes; a da
perda de poboación acelerada desde 2008 voltando a taxas de emigración propias da década de
setenta precisamente nas franxas etarias nas que andamos máis escasos e entre os mellor e máis
formados, o que é duplamente tráxico; a dunha situación de desemprego que afecta a centos de
persoas e traballos temporais, precarios e que cada vez resulta máis difícil xa non vivir dignamente,
senón sobrevivir con eles...  e así  seguido. Pois ben, esa diagnose vese agora corroborada até o
extremo nos números e, sobre todo, nas decisións que hai por detrás deles (porque os números por
si mesmos non din nada) e iso é o que se desprende da análise da conta xeral de 2014. Que se
pretende  aprobar  como  un  mero  trámite  sen  dar  nin  sequera  unhas  mínimas  explicacións  aos
cidadáns de como, en que e para que se gastaron os cartos. 
Non me extraña que se opuxeran no último pleno á proposta que lles fixemos de participación
cidadá e falaran de “estudalo” que é a súa forma de dicir que iso fica para ad kalendas graecas. E



fan ben, porque se a cidadanía participa e tomara consciencia de como se xestiona realmente o que é
de todos hai serio risco de que os corran a pedradas. 

Para comezar, desexamos que conste en acta que nin recibimos resposta no pasado pleno ordinario
das preguntas formuladas á intervención na sesión ordinaria de xuño nin ás plantexadas na comisión
sobre a conta xeral de 2014 celebrada o pasado 31 de agosto. Supomos que as respostas si que
estaban elaboradas, pois a lei é clara no tocante á neutralidade dos funcionarios e como servidores
públicos deben atender tamén á oposición para que poda fiscalizar o Goberno e coñecer a situación
económica do concello neste caso, o que pasou é que tamén marcharon con elas cando levaron o
Corpo Santo. Que lle imos facer, perante tamaño infortunio.

Na comisión do 31 de agosto durante máis dunha hora e media estivemos formulando cuestións sen
obter ningunha resposta concreta da persoa responsábel pola elaboración das contas do concello,
para alén de subterfuxios e de reducir todo a unha cuestión técnica. Moito me lembre ese día do Via
Crucis do Varaufakis no Eurogrupo perante os burócratas do Dr. Shäublestein, o pai do monstruo da
austeridade que ameaza, como Saturno, con devorar os seus fillos: Europa, a democracia e o futuro
dos pobos e das vindeiras xeracións. 

Tampouco se nos citou para supervisar as facturas que solicitamos comprobar e vense agora aquí
coa  conta  xeral  para  aprobar  como  se  fose  unha  cuestión  xeral.  Nesa  solicitude  tamén  había
cuestións  que  puñan en causa parte  do proceder  na elaboración desas  contas.  Por  exemplo,  as
subvencións  da  Asociación  de  alcohólicos,  El  Enjambre,  Alzeimer  e  Cruz  Roja  aparecen  na
memoria asociadas a unha partida 231 (Acción Social) que na liquidación só conta coa chea de
32'67€ e que se destinan aínda por riba a “outros subministros” e non a transferencias a institucións
sen ánimo de lucro onde deberían figurar os 4.500€ desas subvencións (que ben pouco é para o
labor que fan os destinatarios dito sexa de paso), ou sexa a partida orzamentar 231.489.00 que
figura con 0€ na liquidación de gastos. Supomos que isto se explica pola «falta de medios» á que
alude reiteradamente a información nos seus informes para avaliar o cumprimento do plano de
axuste (lembrámoslle que contan con asesoramento de balde doutras institucións ao seu dispor), que
non é óbice para opinar subxectivamente sobre a cesión da soberanía financeira á Deputación (sen
ningún estudo que cuantifique o que se recaudará a maiores e o que se pagará exactamente nin
garantía algunha desa suposta mellora máis que a súa opinión técnica). Pois os clubes de fútbol
teñen moitos técnicos e pouco acaban a temporada. 

Cando  convén  esquécese  o  técnico  e  opínase  en  que  se  debe  reducir  despesas  e  que  se  debe
priorizar: o pago aos bancos e a cesión á Deputación para aliviar o traballo da sufrida intervención
local que está acumulada e non se dedica só a Chantada, mais iso non é un problema noso. 

Logo,  fixémoslle  saber  tamén  que  as  contas  deben  ser  o  máis  claras  que  sexa  posíbel,  non
concentrando todo nas administracións xerais. Desde logo, hai marxe para mellorar querendo, a
composición destas contas do punto de vista “técnico” e xa non falemos desde o “político” que imos
abordar agora, mais iso xa é cousa de Manuel Varela e do seu Goberno.

O optimismo entenrecedor que vén manifestando o Goberno á luz destas contas bate coa situación
económica e social en que estamos inmersos e só pode responder a dúas cousas: ou á ausencia total
dos mínimos rudimentos de economía política – algo verificábel ao longo de décadas na economía
local– ou a un egoísmo atroz onde o beneficio propio e o «sálvase quen poda» é a verdadeira «regra
de ouro» e non a estabilidade orzamentar. 

Mala fe ten que haber para falar de «herdanzas» deixando vostede na súa etapa no PP 7 millóns de
euros de débeda (6.900.000€ en rigor) e 3.427.365€ en facturas pendentes de pago (267.571€ de
2006, 659.794€ de 2007 e 2.500.000€ de facturas recoñecidas pendentes de pago. 



Eses 6.900.000€ só se poden imputar aos 11 anos de Goberno de Manuel Varela desde 1996, cando
vostede chegou á alcaldía mediante moción de censura e un tránsfuga por certo. Pola contra,  catro
anos despois (2007-2011) vostede herdou cáseque tres millóns de débeda menos da que deixou e só
1.636.872€ en facturas pendentes de pago, 938.596€ das súas lexislaturas no PP como consta no
plan de axuste aprobado naquela lexislatura que vostede apoiou co seu voto polo que entendo que
estaba de acordo e que os datos eran certos. Ou sexa, foise deixando 6.900.000€ de débeda e volveu
tendo 4.176.972€ e catro anos despois (2011-2015) encontrámonos que a débeda pública viva no
segundo  trimestre  de  2015  é  de  4.087.026'37€.  Debería  caerlle  a  cara  de  vergoña  de  falar  de
“herdanzas” e de boa xestión cando vostede foi, é e será (moito me temo) un xestor nefasto porque
leva desde 1996 tocando de oído ou deixando que outros toquen, o que se chama playback.

No entanto, o máis grave non é a débeda en si, senón que foi unha débeda acumulada que non
redundou nin en alivio da situación de emerxencia social nin na dinamización económica. Chantada
e o sur de Lugo conta cunha taxa de pobreza e exclusión social que supera o 30% e sen parangón en
Galiza  mentres  que  o  noso  concello  só  dedica  74€  por  habitante,  segundo  din  numerosos
organismos de combate contra a pobreza. Iso si, destinouse en 2014 141'98€ por habitante a débeda
pública e 255'06€ por habitante en gasto en persoal. 

A débeda pública e a amortización da débeda anticipada absorberon 22'42% do ingreso de 2014
(1.124.422€), as concesionarias levan, como mínimo 10'32% (559.000€) aínda que sospeitamos que
é bastante máis, podendo rondar o 15%. E o gasto en persoal representa 40'29% de ingreso, ou sexa,
2.181.568'06€. Se sumamos débeda pública, gasto en persoal e concesións a Viaqua,  Sogama e
Ascan obtemos un 73'03% do ingreso dispoñíbel total para 2014.

Por outras palabras, de cada dez euros dos que dispón o concello máis de 7 son para os bancos, as
empresas  favorecidas  polas  privatizacións  e  unha  hipertrofia  funcionarial  que  nunca  ninguén
denunciou porque «non dá votos».

Chantada leva decenios ao servizo dunhas familias  políticas  que literalmente levaron o Corpo
Santo como se fose só seu. Mudar o partido, xa que logo, non é cambiar de párroco senón coller as
chaves da igrexa e darllas aos feligreses, que sosteñen cada vez con máis impostos aos que levaron
o Corpo Santo sen recibir a cambio nin as migallas. Chantada, aínda que recada 5 millóns de euros
cada  ano,  presencia  impertérrita  e  impotente  a  liquidación  do  sector  lácteo  e  gandeiro,  o
subdesenvolvemento  do  turismo  e  do  sector  servizos,  a  emigración  maciza  da  mocidade  e  a
conversión do territorio nun deserto verde para o espolio das multinacionais nunha economía de
escala neocolonial.

E non vale escudarse no «desde o concello non se pode facer nada» porque para iso é mellor dimitir
e irse para a casa, que se aforran gastos, un soldo e polo menos vese claramente que levaron o
Corpo Santo.

Porén  isto  non  remata  aquí.  A intervención  do  seu  informe  solicita  máis  impostos  e  cumprir
estritamente co plano de axuste. Fala de como o Goberno incumpriu o plano de axuste, que é un
plano brutalmente regresivo: os que menos teñen soportan o groso do pago da débeda xerada nos
anos  da  política  de  asfaltos  e  farolas,  ao  tempo  cunha  minoría  non  se  fai  “axuste”  ningún,
comezando polo propio concello.

En 2014, fronte os 3.000€ que se gastaron en emerxencia social (partida orzamentar 230.489.00)
4.000€  en  combustíbel  da  policía  local  (PO.  132.221.03).  5.000€  en  produtos  de  limpeza  na
administración  xeral  (PO.  920.221.10),  24.716,46€  en  teléfono  na  administración  xeral  (PO.
920.222.00) e outros moitos exemplos que até dá vergoña allea enumerar coñecendo como o están



pasando moitas veciñas e veciños.

E no 2015, á luz dos datos do 2º trimestre, a música é a mesma: 52.351'64€ en combustíbel fronte
aos 90.057'15€do 2014 e iso que a intervención no informe de seguimento do plano de axuste di
que se aforra coas pellets, mais que non pode cuantificar canto é. Pois ben, señor alcalde e señor
interventor  con  estes  datos  a  cuantificación  é  ben  sinxela  e  corremos  o  risco  de  gastar  en
combustíbel neste 2015 máis de 10 millóns das antigas pesetas ca no ano 2014. Iso na miña casa
non se chama aforro precisamente. Estaría ben ver as facturas que expliquen semellante desfase e
que nos deixen de tratar como se fósemos parvos.

Nese mesmo 2º trimestre do presente ano temos 56.770€ en electricidade, 1.096.764'21€ en soldos
dos funcionarios (e aquí hai que dicir que moitos merecen até o último céntimo do que traballan
pero  que  non  pagamos  impostos  para  que  algúns  paguen  os  seus  cafés  e  non  dean  pancada),
15.122'026€  en  material  electrónico  e  subministros,  10.185'38€  en  teléfono,  17.880'52€  en
propaganda (fronte aos 13.245'73€ en actividades culturais), 7.809€ en dietas de locomoción (deben
ir lonxe) e, ollo ao dato, 10.364€ en protocolo, máis que en todo 2014 (8.980€). Teñan coidado non
vaia ser que confundisen o concello co partido e se lles colase algunha factura da campaña, ou ao
mellor foron os trasnos que levaron ao Corpo Santo.

Así as cousas, en 2014 gastáronse 424.910'79€ máis dos recursos cos contaba o concello. Ese é o
resultado orzamentar axustado -424.910'79€. Iso si, as prioridades do Goberno non foron a Acción
Social (0€) nin os Servizos Sociais (se excluímos gastos en persoal e de servizo só 41.995€ e en
todo caso 484.601'78€ na partida 230 cando nin as Risga se están tramitando en prazo debido a falta
de persoal). Tampouco a asistencia a persoas dependentes (0€), a educación prescolar e primaria
(177€), a promoción educativa (444'91€)... Até aquí todo normal sabendo que vostede é progresista,
como  ten  dito  tantas  veces.  Mais  vexamos  en  dinamización  económica  a  conta  do  2014:  a
agricultura (708€), a industria e a enerxía (0€), turismo e PEMES 48.703'92€ mais énchesenos a
boca coa Ribeira Sacra, en camiños veciñais 0€, mais que pena que o rural fique abandonado non
si? 

Non sigo  por  non aburrir,  pero  dá  a  medida  das  “prioridades”  deste  goberno que  si  son  unha
«herdanza»  da  súa  época  no  PP,  outros  que  tamén  presumen  de  xestión  cando  os  índices  de
desigualdade, pobreza  e emigración non teñen parangón desde que Gobernaba o que repartiu a
herdanza: Franco. A mesma política económica ao servizo dunha minoría e sobre o lombo de todo
Cristo.

Pois  ben,  no  segundo  trimestre  de  2015  a  mesma  música:  2.116.179'72€  de  obrigas  de  pago
recoñecidas e só 2.106.615'57€ de ingreso e transferencias. E non melloraron a política social nin a
promoción económica, a non ser que entendan por “promoción” a que sacaron no especial de  El
Progreso sobre a Ribeira Sacra: unha foto da parte de Belesar que pertence ao Saviñao e que debeu
sacar o Quijada nos anos sesenta. Non vos riades que o conto é triste.

A  débeda  viva  total  ascende  a  4.087.026'37€,  como  xa  dixen,  650.000€  a  curto  prazo  e
3.437.026'37€ a longo prazo, dos que só 2.355.533'87€ son atribuíbeis ao Fondo de Financiamento
do Pago a Provedores e outros pagos hai que andar facendo alquimia, como a factura de ICOS que
vén de aprobar o Goberno no pasado pleno e que tamén será «herdanza».

Con este panorama a previsión da propia institución é seguir pagando débeda até 2021, que con
certeza se alongará de continuar con esta xestión e cargando o morto sobre os traballadores. A razón
de por volta de 500.000€ por ano, necesarios como auga de maio para as veciñas e os veciños, para
as empresas e os que o pasan mal e non para os bancos que xa bastante recibiron a cambio de seguir
levando o Corpo Santo non se sabe para onde nin para que. Estes son os fillos, señorías, da política



de farolas e cemento e do polbo e a empanada: 477'84€ de débeda por habitante e 75% aproximado
do ingreso promedio do concello nun ano mentres cada vez hai menos traballo e máis ruín e a xente
nova segue marchándose e converténdonos nun deserto verde. Porén, tranquilidade, que o Goberno
fala  duns  novos  orzamentos,  que  me  parece  que  van  nacer  vellos,  e  dunha  nova  dedicación
exclusiva.  Non sei se lembra como acababa o libro de Vicente Risco de 1928,  O porco de pé:
mentres ardía a biblioteca municipal a banda de música tocaba outra tocata.

O informe do 2º trimestre de 2015 que fixo a intervención sobre o cumprimento do plano de axuste
non oculta que a grandes males grandes remedios. Moitos destes adiáronnos polo ano electoral,
mais no Plano de axuste están: aumento do IBI e subida tributaria de 130.000€; subida do 1% ao
3% do ICIO e creación dunha nova taxa urbanística; creación do imposto do lixo no rural para o que
xa teñen as liquidación de 2015 feitas e polo que se prevé recadar 30.000€ (puideron aplicalo en ano
electoral que o servizo ofertado é marabilloso e logo ir polas casas pedindo o voto); incremento das
taxas pola entrada de vehículos, creación da taxa en actividades deportivas e outra polo emprego de
instalacións deportivas...  Todo sumado prevese que supoña un incremento do ingreso en 2015 e
2016. A conta doutro calquera sanea as contas e os desfalcos propios.

E  en  que  pensan  aforrar  para  dar  exemplo?  9.800€  en  ADESLAS  e  gasto  farmacéutico  que
manteñen algúns funcionarios e que os seus antecesores aprobaron con alegría alá polo comezo da
década de noventa. Canto se aforrou en custes de persoal realmente en 2015 no segundo trimestre?
2.205€. 

A medida  de  solicitar  en  calquera  contrato  menor  do  concello  ofertas  a  diversos  provedores
primando o requisito do menor prezo nin se cuantifica e moito menos se cumpre o compromiso de
facer  un  estudo de  viabilidade  de  calquera  contrato  de  inversión,  aínda  cando dito  requisito  é
preceptivo para a celebración do contrato. Non cumpren nin as leis nin os compromisos dos que
vostedes mesmos se dotan, que xa é o colmo.

Tamén se comprometen no plano de axuste a baixar as subvencións nominativas, algo que dixo que
non ía facer en 2015 na comisión do 31 de agosto. É máis moitas delas deberían revisarse á alza nos
vindeiros orzamentos porque por aforrar 4 pesos onde non se debe poden perderse milleiros en
cultura, na hostalaría, etc. 

Canto aforrou entón o concello segundo o informe da intervención de cumprimento do plano de
axuste no 2º trimestre do 2015: 4.224'16€ vaia chea para xustificar crear máis impostos sen tocar
outras cousas que si cómpre revisar. Espero que nos próximos orzamentos corrixan a súa política
económica que é a do funil: o ancho para uns poucos e o estreito para o resto.

Xa que logo, demostramos que 2014 non é un ano conxuntural senón que se insire nunha serie
histórica propiciada por políticas económicas concretas. Só no 2014 o pago da débeda (entre a
débeda pública da partida 011 e o pago da amortización anticipada)  ascende a  22'42% do que
ingresou efectivamente  o  concello.  Xa imos  sabendo para  onde levaron Corpo Santo:  anda  no
Santander,  no  BBVA ou  na  Abanca  regalada  aos  venezolanos  por  4  pesos  por  Feijoo  e  cuxa
consecuencia é que emigre o aforro galego cando temos tanta falta de investimentos como a crise do
sector lácteo revela.

A débeda xera máis débeda e non pode absorber recursos necesarios para garantir a vida digna de
todas  as  veciñas  e  dos  veciños  de  Chantada  e  a  dinamización  económica  dunha  comarca
profundamente  deprimida  e  cun  problema  demográfico  e  económico  que  ameaza  con  ser
irreversíbel como para ficarmos de brazos cruzados. Non se pode escatimar en gasto público social
e hai que racionalizar o gasto público para que traer de volta o Corpo Santo e que nunca máis nos
volvan marchar con el. Só en 2014 a banca recibiu 1.124.422€ sen contar máis de 80.000€ de xuros



de demora das partidas 330.352.00 e 250.352.00. Proven a ir aforrando nesas cousas. 

O que non se pode facer é sen variar a política económica incumprir o plano de axuste e gastar máis
do que se recada e moito menos facer modificacións de crédito tan surrealistas como a política
económica errática deste Goberno. Para xustificar gasto improdutivo e inservíbel en boa medida
inventaron que se ían ingresar 1.367.861'69€ máis do que inicialmente tiñan previsto ingresar, que
era 5.451.909'64€ que, con todo, foi menos do que realmente se ingresou 5.414.655'33€ sen contar
que 361.589'09€ fican pendentes de cobro. 

Todo un logro de enxeñaría financeira, hai que recoñecelo, aínda que xa é un clásico en Chantada
orzamentar máis do que se ingresa. Porén, os tempos mudaron e as vacas gordas xa pasaron aínda
que vostede, señoría, siga sentado no mesmo escano, como o vello patrucio que se senta á espera de
que a terra leve o que é seu en canto a casa señorial lle cae na testa.

Ten que explicarlle aos cidadáns, ou debería, como presume de xestión cando en pleno plano de
axuste, que vostedes subscribiron voluntariamente, aumentaron os impostos, nos gastaron cadela en
inversións no 2014 e só 4 pesos en política social e, aínda así, o Goberno gastou máis de 400.000€
dos que ingresou.

O mínimo debería ser humildes, entonar o  mea culpa, recoñecer as limitacións propias e abrir os
orellas nos próximos orzamentos para entre todos traer o Corpo Santo de volta. E sabe que nós
rifámoslle,  mais  tamén  pomos  proposta  sobre  a  mesa.  Faga  uns  orzamentos  participados  e
participativos para comezar a incidir na vida económica de Chantada na medida do posíbel.

Durante  décadas  Chantada  alimentou  un aparato  burocrático  (chegando a  ter  prebendas  algúns
funcionarios como o pago do xuro das hipotecas entre outras cousas) que traballou arreo para as
familias políticas da dereita (hoxe divididas) e construíndo a base do seu entramado clientelar e,
consecuentemente, columna vertebral dos seus apoios electorais.

O resultado foi a hexemonía case ininterrompida da dereita en Chantada e a falta de osíxeno (agora
que andamos na vendima) produciu a fermentación e a descomposición da calidade democrática, da
transparencia e, ao cabo, un desastre nas contas públicas. Recentemente lembráballe aquí como se
acudiu irregularmente a Aquagest para, entre outros cousas, cadrar a tesouraría en troca de 50 anos
de concesión que pagaron os veciños (coma sempre) a escote.

E aínda así botábanlle. Porque aínda que uns poucos levaban a maioría das uvas, quedaban uvas
para que moitos senón todos puidesen facer  viño.  O mesmo que pasou na Xunta e no Estado:
millóns  no  AVE para  que  a  burguesía  viaxe  a  fume  de  carozo  mentres  pechamos  comedores
escolares  no  verán;  subvencións  de  Europa  para  aeroportos  en  cada  parroquia  mentres
desmantelaban a pouca industria que quedaba; inversión millonaria nun hospital como o Álvaro
Cunqueiro con menos camas que o antigo hospital e un atraco-parking... mais a sanidade vai vento
en popa di o Fernando VII.

Pois ben a  nivel  local,  pasou o mesmo.  Os intereses particulares tamén se confundiron dos do
común dos cidadáns. E as consecuencias están á vista: agora pagan os máis humildes os desfalcos
dunha minoría incapaz cando non corrupta e vampírica. O pequeno comercio agonizando mentres
se subvenciona a construción de grandes superficies; as aldeas sen xente e os netos collendo a vella
maleta que trouxeran de Arxentina ou Alemaña os pais e os avós; o sector lácteo preso por un fío á
vida e na UCI e o único que facemos é botar unha pieza o día da festa. 

Vostede ten que elixir, señor alcalde. Ten que escoller se quere seguir na liña que mantivo no PP ou
se quere rachar con ese pasado desde as siglas independentes en que está agora. Se quere que o seu
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Goberno erga modestos mais eficaces diques contra as agresións virulentas das políticas do Estado
español,  da  Xunta  ou  da  UE  e  a  PAC  –  unha  virulencia  neocolonial–  ou  se,  por  omisión  e
incapacidade,  agrava estas políticas e é cómplice da conversión das terras do Asma, que o seu
partido di defender, nun deserto verde onde dentro dunha ou dúas décadas só quede algún velliño á
raxeira espadeira do sol de Oseira no cabo do verán, remoendo algunha historia de cando o país do
Faro tiña vida. E nesa historia estarán os indignos e os indignados, os agredidos e os agresores.

Deixen de cortar as cepas e de encher de sal as muras. Vostede pode que sexa algo nugallao, mais de
parvo non ten un pelo. Póñase realmente a traballar que o soldo que ten penso que non é malo e
traiamos de volta o Corpo Santo: por Chantada e polas súas xentes!   


