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Coluna Jurídica
Jorge Pereira
Advogado

A CADUCIDADE NO DIREITO CIVIL
Como tivemos ensejo de escrever numa anterior coluna, a
propósito da prescrição, a lei fixa prazos para que os direitos sejam exercidos pelo respetivo titular.
Referimos, então, que se estabelecia uma presunção de que o titular do direito renuncia ao seu exercício, porque não teve interesse em fazê-lo num determinado período de tempo.
A caducidade vem nessa linha da repercussão do tempo para o
exercício de direitos. Mas diferentemente do que acontece com a
prescrição, em que o decurso do prazo não extingue o direito,
nela o direito extingue-se mesmo.
O que impede a caducidade de um direito é o mesmo ser exercido dentro do prazo fixado na lei, contando-se o prazo desde que
ocorra o facto determinante do direito.
Assim, quando a lei fixa um prazo para ser proposta uma ação
judicial, transcorrido o prazo o direito caduca.
E a caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal em
matéria excluída da disponibilidade das partes, isto é, ainda que a
parte que dela possa beneficiar o não suscite, o tribunal pode declará-la.
Um exemplo de prazo de caducidade é o seguinte: quando se
queira vender um prédio rústico a quem não seja proprietário de
prédio que com este confine, tem a obrigação de dar conhecimento ao proprietário do prédio confinante do negócio que vai realizar, com vista a exercer o direito de preferência. O prazo para o
proprietário do prédio confinante exercer o direito de exercer a
preferência é de oito dias, se outro mais longo não lhe for comunicado. Após ser notificado, não respondendo no prazo de oito
dias, ou no que lhe foi concedido, o direito de exercer a preferência caduca.
Neste caso a caducidade para operar, tem de ser invocada pela
parte interessada, não podendo ser suprida pelo tribunal.
Um outro exemplo, aliás comum, relacionado com o direito de
preferência na compra e venda, é o prazo fixado para o titular do
direito propor a ação para o exercício do direito quando não tenha
sido previamente notificado para dizer se queria usar do direito. A
lei fixa o prazo de seis meses para que o preferente proponha a
ação, contando-se desde o momento que tenha tomado conhecimento da realização do negócio. Se a ação não for proposta
naquele período de tempo, preclude - se o direito que pela ação se
queria fazer valer.
De resto a lei determina que “só impede a caducidade a prática,
dentro do prazo legal ou convencional, do ato a que a lei ou convenção atribua efeito impeditivo.”
Ou, tratando-se de um direito disponível, como é o caso dos
exemplos que acima demos, impede também a caducidade o reconhecimento do direito por parte daquele contra quem deva ser
exercido.
Em jeito de nota final, diremos, o decurso do prazo de caducidade extingue o direito de cujo exercício se trate. A caducidade
não tem por fundamento primeiro a proteção do sujeito passivo,
como acontece com a prescrição, mas sim o valor da certeza e segurança dos direitos.

Percursos e memórias
por José Bento Silva

MARIA MARGARIDA
DE MATOS COUTO
Dona Margarida estava renitente e argumentava, mas
porquê, quem sou eu para querer conhecer a minha
história, sendo ela semelhante a tantas outras? Maria
José, a filha do meio, deu uma ajuda e disse: Mãe, cada
um tem a sua história e a Senhora pertence a uma das
famílias mais tradicionais aqui da Póvoa, à família São
Tomé, que toda a gente conhece, que todos respeitam e
consideram. E eu acrescentei, e é também uma família
com os pergaminhos que dizem
respeito a certos valores humanos como o trabalho, por
exemplo, que nos dá o direito de
comer o pão ganho com dignidade e unicamente com o
suor do nosso próprio rosto, pois
esta coisa simples de ganhar a
vida unicamente com o suor do
nosso rosto não são predicados
assim tão comuns em muitos
que figuram na lista dos mais
conceituados socialmente da
nossa praça.
O trabalho, o valor da palavra
trabalho na voz e no conceito de
Dona Margarida… Eu nasci numa quinta agrícola que os meus pais cultivavam ali na
Portela, e a agricultura sempre foi o meu ser, a minha alma, mexer na terra com destreza e delicadeza, fazer tudo
com carinho, desde o sacho à monda, desde a rega à
ceifa, tudo a céu aberto…; depois, quando os meus pais
deixaram a quinta, a vida mudou e o labor doméstico (a
cozinha e a limpeza da casa) era a outra face dos lavores
de uma rapariga do campo; a mi-nha mãe e a minha avó
foram quem me ensinaram a cozinhar a comida caseira e
tradicional, como a feijoada, o cozido à portuguesa e os
mimos natalícios; nesta arte da culinária trabalhei com
muito gosto nas pensões da Lininha Noronha, onde ajudava a fazer o famoso pão-de-ló do “Ferrador”, e na
Dadinha do Capador. Foi um privilégio e um primor trabalhar com estas duas senhoras da vila da Póvoa. No
serviço de limpeza, para além das casas particulares, o
meu brio profissional exercitava-o em “fazer escadas”
nos condomínios dos prédios que se foram erguendo na
vila, tinha gosto em fazer tudo bem feito, ou como se
dizia, deixar tudo num brinquinho, asseado e a cheirar
bem.
Dona Margarida frequentou a escola, que ficava perto
da quinta onde nasceu, mas não foi cativada nem para
ler, nem para escrever; assume que gostava muito, sim,
era de dançar em todas as festas e romarias onde houvesse música, quer fosse de concertina ou mesmo de
realejo e foi pioneira no folclore povoense, quando
surgiu, na década de 1950/1960 o célebre Rancho Fol-
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clórico, ensaiado pelo Sr. Fernandes, mais conhecido por
“Cão Danado”, que era pintor da construção civil, talvez
oriundo da Póvoa de Varzim ou Vila do Conde, pois algumas das modas que ensinou eram desses lados (disse o
amigo António Fernandes).
Fui visitar Dona Margarida a sua casa na antiga rua do
Mordica, agora com o nome pomposo do estadista
Adelino Amaro da Costa, nome sonoro para uma rua
simpática que merecia um nome que fosse nosso, Dona
Margarida até pensava que o Amaro da Costa era alguém
da Câmara; ela convalescia de um acidente que sofrera
há pouco mais de um ano quando foi atropelada junto à
igreja do Amparo e estava acompanhada da filha Maria
José que a tem tratado com desvelo. Reside naquela rua
desde que casou em Janeiro de 1967, tinha 28 anos, com
José Maria Fernandes (1925-1994), que era madeireiro
com serração própria, conhecido como o Carvalhinho de
Rendufinho. É curioso que ela ostenta o epíteto de Margarida São Tomé, porque seu pai havia nascido na quinta
agrícola de São Tomé, próxima da capela das Maravilhas, em Vilela; ele era designado por Carvalhinho por
ter nascido na casa conhecida por
esse nome, que ainda existe, na
rua da Fonte Lameira, em Sobradelo de Rendufinho, perto da
capela da Senhora das Graças.
Residindo naquele lugar há
mais de cinquenta anos, Dona
Margarida é uma referência na
sua rua, como me disse um dos
seus vizinhos que me indicou a
sua casa. Por mim, lembrava-me
de ela ter morado com os pais,
ainda jovem, bonita e morena, na
quinta das Bouças (avenida da
República), onde havia um portão rústico que abria para uma
extensa “alameda” que dava para
a casa do feitor; aquela proprie-dade burguesa era um
mimo, havia muita água, boas hortas, boas uvas, parecia
um jardim; ali coabitavam a fidalguia dos Bastos e o caseiro que cultivava as terras; e aquela terra, tão bem
tratada pelas mãos do São Tomé, ainda se tornava mais
próspera! Só vendo para crer, tal como São Tomé…
Ao domingo, ao princípio da tarde, a jovem Margarida,
subia por aquela avenida em chão de terra. O Carvalhinho esperava-a do outro lado. Diziam olá, nem lhe perguntei como se cumprimentavam, o beijo era tabú nesse
tempo, só mesmo roubado; e o namoro foi até ao
matrimónio em 1967. O jornal MF (22.1.1967) noticiou
o “auspicioso enlace” e aquela “união pelos sagrados
laços do matrimónio”, salientando “as melhores qualidades de trabalho que os noivos possuíam” e dando nota
também do “lauto almoço que foi servido na Pensão
Noronha, no qual participaram vários convidados. E
deste consócio nasceram o José António, a Maria José e
o Jorge Manuel, havendo já um neto e três netas.
O pai de Margarida chamava-se Albino José do Couto,
o São Tomé, era filho de Manuel Joaquim do Couto e de
Custódia Maria Vieira. Albino casou aos 22 anos, na
igreja do Amparo, em 15 de Maio de 1932, com Maria
Helena de Matos, jovem de 21 anos, natural da Vila da
Póvoa, e deste conúbio nasceram Almeno Joaquim
(1932-2020), Maria Amélia (1933-2015), Óscar (19352018) e Margarida Maria, que nasceu a 30 de Maio de
1937.
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Editorial
José Abílio Coelho

Ensinar por parábolas

É MAIS FÁCIL DOMAR TIGRES
DO QUE A MENTE HUMANA

M

ães e avós, todas pessoas que hoje teriam para cima de 90 ou 100 anos, ensinavam-nos muitas coisas por parábolas.
E o que é uma parábola? — perguntará, desde já, o
melhor dos leitores? Parábolas são pequenas narrativas nas quais se utilizam alegorias para transmitir
uma lição moral. As parábolas são comuns na literatura oriental e consistem em histórias simples,
que pretendem trazer algum ensinamento de vida.
A Bíblia está cheia delas.
Minha mãe, que se fosse viva estaria atualmente
nos 93 anos, também me contava parábolas quando eu era pequeno. Eu era filho único, pois, tendo
nascido antes de mim uma irmã a que deram o
nome de Rosa, esta morreu aos três dias de vida,
quando minha mãe se encontrava ainda internada
no Hospital António Lopes. A morte de um filho
era comum ainda nos finais da década de 1950,
mas, para o coração de uma mãe e de um pai, era
uma perda dramática, contranatura, pelo que, tentando esquecer essa partida, meus pais sempre se
dedicaram a mim como a sua maior fortuna, protegendo-me e educando-me para eu ser “alguém na
vida”. Eram um casal bastante pobre, mas davam-me tudo o que podiam e minha mãe deu-me uma
educação esmerada e forte, baseada no amor e na
boa razão.
Quando me queria chamar a atenção para as más
companhias, em vez de levantar altos berros, dizia-me: “Meu filho, tem cuidado. Olha que, se num
cesto, houver vinte maças boas e uma podre, as
boas não vão acabar com a podridão da que está
estragada, mas o contrário sim, vai acontecer. A
maçã podre dará cabo de todas as outras…”
Minha mãe era exímia a contar parábolas e outras
histórias. Era um dom que recebera de seu avô,
meu bisavô José Mendrilha, um jardineiro que
morava nos Moinhos Novos e tratava do jardim
António Lopes como se tratasse do paraíso celeste
e que, nas horas vagas, se entretinha, fazendo do
restaurante do “Chiquinho Francês” o seu escritório, a resolver contendas entre lavradores zangados por causa de direitos de águas de consortes.
Conhecia toda a problemática das águas de rega
das freguesias de Lanhoso e Fontarcada, e servia,
quase todos os dias, de conselheiro de vizinhos desavindos, que lhe vinham perguntar a quem pertencia determinada poçada de água em certo mês, dia
e hora. Diz quem o conheceu que usava com maestria palavras de veludo e muito bem as parábolas
para dar exemplos práticos, e que com umas e outras salvou muitas cabeças de umas cacholadas e
muitas vezes vidas de um fim trágico.

Minha mãe, que viveu alguns anos da sua criancice e infância em casa desse casal de avós, antes de
ir aprender costura, colheu de seu avô o poder da
palavra e da metáfora e, embora por coisas de lana
caprina me enxotasse as moscas de vez em quando, nas questões sérias tinhas sérias conversas
comigo.
Um dia, estando eu em risco de dar passos para
um campo que não dominava, contou-me a história
de um homem que, querendo subiu vivo ao céu,
decidiu ir contando árvores que encastelava umas
sobre as outras, e ia subindo, e voltava a descer e a
cortar umas tantas mais, e assim ia ganhando espaço entre a terra e esse lugar distante onde Deus
Se encontra sentado a gerir este teatro terreno. O
homem trabalhava com afinco e alguns anos mais
tarde, faltavam-lhe dois metros apenas para chegar
ao seu destino. Porém, tinha cortado todas as árvores do Planeta e faltava-lhe uma só, para alcançar o céu.
Foi quando se lembrou de tirar a primeira árvore
que tinha colocado, a de baixo de todas, e passá-la
para o topo. Assim, sim, iria chegar ao céu e entrar.
Mas, cego pelo seu desejo de alcançar o que lhe
estava vedado, esqueceu-se de todas as lições que
tinha aprendido de física, matemática, ciências
naturais, lógica… E quando tirou a árvore da base notou que todo o seu trabalho se desmoronou.
Outra parábola tinha por caboucos exatamente os
ensinamentos que os pais devem aos filhos. E contava-me a história de um jovem que, tendo sido
condenado à forca por roubar, pediu, como última
vontade, antes de morrer, poder dar um beijo a sua
mãe.
Já no patíbulo, a mãe aproximou-se com a anuência do carrasco, e quando aproximou o rosto do filho para ser beijada, ele simplesmente mordeu-a,
arrancando-lhe um pedaço do nariz com os dentes.
Quando a mãe, em desespero, o olhou e lhe perguntou porquê, ele disse-lhe:
“Por, quando eu era ainda criança e chegava a
casa depois de roubar agulhas ou outras coisas de
pouco valor, você, em vez de me mandar ir devolvê-las ao dono, me pedia mais, e mais, e mais…
até eu me tornar o grande ladrão e assassino em
que tornei, sendo por isso condenado à morte... Assim, a minha mãe fica marcada para sempre como
um exemplo para as más mães, que não sabem encaminhar os filhos no bom caminho…”
Tenho saudades da minha mãe, que morreu em
julho de um ano passado, mas que me faz tanta falta como se tivesse desaparecido há cem anos.

O ser humano é de um lirismo atroz e
até consegue ter requintes de acidez.
Sabemos que errar é humano, recorremos a essa expressão com frequência,
contudo teimamos em querer ser deuses,
movidos por uma insensata e até mórbida necessidade de sermos perfeitos e de
idealizar a perfeição à nossa volta. Não
Rui Miguel Graça
os somos, nem nunca o seremos. Ponto
final. Parágrafo.
Passamos a vida a desejar momentos simples e a conviver com
pessoas simples. Despojadas, mas com a energia gasta nessa busca incessante da felicidade plena e da perfeição acabamos por esmagar o puro prazer de viver. É um contra-senso, não é?
Quando alguém nos aponta o dedo, somos capazes de mudar de
cor e de humor. Entramos em auto-defesa e não sabemos conviver com isso. Não sabemos peneirar o ouro. O medo da crítica,
dos olhares sociais tem provocado que muitas mentes brilhantes
apagassem a sua luz. Há quem se sinta inclusivamente asfixiada e
com falta de ar. Mas porquê? Se errar é humano. Então quais as
razões que nos levam a teimar em ser deuses?
Quem brilha hoje, poderá cair em desgraça amanhã, para que o
outro entre em cena. O pódio é ciclíco. Uma minoria ganha um
Óscar, o Prémio Nobel. Uma minoria converte-se em ícone social
ou profissional, contudo o comum dos mortais pode também desenvolver hábitos excelentes e brilhar. Ainda que nunca chegue a
ícone, pode até revolucionar, de forma anónima, o ambiente que
está inserido.
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DESTAQUE
DIVERLANHOSO VENCEU O CONCURSO PARA A CONCESSÃO DO FORTE DA ÍNSUA

Investimento de 6,5 milhões
transforma Forte da Ínsua
em centro turístico

DR

Jorge Vieira, administrador da DiverLanhoso, garantiu respeitar as pessoas e a natureza
n Patrícia Sousa

C

om um investimento previsto
de cerca de 6,5 milhões de euros, o Forte da Ínsua, no concelho de Caminha, vai reabrir em
2024 transformado em centro turístico com alojamento. A DiverLanhoso,
a empresa que se candidatou ao programa Revive e venceu o concurso,
pretende realizar, já este Verão, algumas actividades de aventura. “Vamos
criar um produto diferenciado daquilo
que existe, sempre pelo respeito pelas
pessoas que cá estão e pela natureza”,
garantiu ontem, durante a apresentação do projecto, o administrador da
empresa, Jorge Vieira.
Anunciado em Fevereiro de 2020, o
projecto prevê a instalação de um estabelecimento de alojamento local no
interior da fortaleza, num conceito de
quatro estrelas, respeitando as regras
de preservação do edificado histórico.

No Forte nascerá assim uma unidade
hoteleira, restaurante, bar, piscina e
equipamentos de apoio, mas daí partirão também muitas iniciativas e aventuras e estas começam já este ano,
com passeios e “escape room”. Ontem mesmo foram assinados protocolos com quatro empresas locais, que
serão parceiros do promotor nestas
iniciativas. No próximo ano, a empresa conta ter já uma embarcação
própria e iniciar a construção, que se
prolongará pelo ano de 2023, prevendo-se a inauguração do complexo
para 2024.
Com este projecto vão ser criados 15
postos de trabalho permanentes e
mais 15 postos de trabalho sazonais.
Hercílio Costa, director de Marketing da DiverLanhoso, apresentou
ainda o conceito que se pretende para
o Forte da Ínsua. “Tendo em conta a
sua localização e as características extraordinárias queremos que seja um

refúgio de eleição para quem procura
relaxar, associando-o a experiências
relacionadas com a aventura e a natureza”, explicou Hercílio Costa,
garantindo que o objectivo é “proporcionar experiências, algo diferenciador a quem visita, dar a possibilidade
de dormir num forte no meio do mar,
ter a experiência de pescar ou acompanhar os pescadores, mergulhar, flutuar e até voar junto ao forte”.
A gastronomia com cozinha de autor
com base nos produtos que o rio Minho e o Oceano Atlântico têm para
oferecer e o vinho da região também
não vão faltar.
Hercílio Costa apresentou ainda a
marca DiverMinho que vai trabalhar
no turismo de natureza e aventura, sobretudo explorando o turismo entre a
Ínsua de Caminha e Valença. “Queremos congregar numa única plataforma todos os serviços que existem,
promovendo parcerias”, informou o

director de Marketing, referindo que a
DiverMinho vai para além do alojamento, pretendendo-se fazer tours
guiados ao forte, actividades de aventura e team building. “Gostávamos de
ter a funcionar, já no início de Julho, o
escape room no interior do forte”,
anunciou o responsável.
Mas há mais. A DiverMinho tem em
agenda tours no rio Minho com subida do rio do Forte da Ínsua até
Valença. “Em 2022 pretendemos
adquirir uma embarcação própria para
dar garantias de qualidade e fazer as
tours noutras alturas do ano”, anunciou.
Já o arquitecto responsável pelo projecto do Forte, Carvalho Araújo, admitiu que se trata de um projecto
“bastante cirúrgico para preservar
textualmente o que lá está”. O objectivo, acrescentou o arquitecto, “é requalificar e alterar apenas os usos dos
espaços existentes”.
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HERCÍLIO COSTA FALA DA CRIAÇÃO DE UM REFÚGIO DE ELEIÇÃO

Uma ilha de futuro

DR

Forte da Ínsua, em Caminha, está abandonado há décadas
n Patrícia Sousa

N

o Dia Europeu do Mar e no
Dia da Marinha foi anunciado
o projecto que “vai abrir as
portas do símbolo máximo da unidade
do concelho de Caminha a todos”: o
Forte da Ínsua. “Com os parceiros
certos é possível honrar e respeitar o
passado e fazer daquela Ínsua uma ilha do futuro”, assegurou o presidente
da Câmara Municipal de Caminha.
Miguel Alves, que falava durante a
apresentação do projecto turístico,
garantiu que o Forte da Ínsua “vai
abrir as portas a todos”.
Em Caminha sempre se lamentou
que “o Forte da Ínsua estivesse ao
abandono, em degradação, com perda
e furto de alguns dos seus bens e valores e sem destino a dar”, lembrou
Miguel Alves. Depois de décadas de
“abandono e resignação”, o presidente da autarquia assumiu que “era
necessário abraçar um projecto que
desse vida à Ínsua, mas sobretudo
contribuísse para o crescimento do
concelho, que envolvesse o concelho
e que voltasse a meter o concelho na
Ínsua e a Ínsua no concelho”.
O presidente recordou que foi
necessário trabalhar com o Governo
para “o convencer de uma loucura”,
integrando o Forte da Ínsua no Programa Revive, que permite através da

DR

Hercílio Costa apresentou a marca DiverLanhoso em Caminha

acção empresarial recuperar monumentos nacionais. “Confesso que o
Governo, no primeiro momento, disse
que era uma loucura, porque ninguém
ia investir numa ilha no meio do mar
e onde é tão difícil chegar. Convencemos o Governo e em 2019 foi lançado
o concurso. Felizmente, tivemos quatro concorrentes e a DiverLanhoso
ganhou”, recordou Miguel Alves,
aplaudindo o facto da empresa ter
“uma filosofia parecida com a de

Caminha que aposta num turismo sustentável e de natureza, aproveitando o
que se tem de bom e potenciando o
que é mais difícil”.
Este empreendimento, continuou
Miguel Alves, pretende ser “um espaço de alojamento local, oferecer experiências ligadas à gastronomia, à
aventura, ao spa e várias outras actividades para se ligar ao rio e ao mar”.
Para isso, foram, ainda na sessão de
ontem, assinados protocolos com

quatro empresas de animação turística
do concelho, “dando sinal de que este
é um projecto agregador que junta o
conhecimento local nos trilhos, do
aproveitamento do rio e o mar, do
património, da natureza com o investimento que vem de fora e que ajudará
a potenciar um património degradado
e abandonado há décadas”.
Este projecto terá que ter, ainda nas
palavras do autarca, “o carimbo dos
empresários, da Câmara Municipal de
Caminha, mas também das entidades
que protegem a natureza, a segurança
e o património”, já que se trata de um
investimento de quem arrisca para
transformar a Ínsua e para a devolver
a todos. “Queremos um turismo de
qualidade, mas não de massas. É no
turismo que está a nossa forma de estar e de ser e este projecto vai criar 15
postos de trabalho todo o ano e mais
15 outros de forma sazonal”, adiantou
Miguel Alves, defendendo que “é preciso dar um passo em frente para o
projecto ganhar outras dimensões”.
Entre a “loucura” de uns, segue-se
agora “o maior desafio de todos” que
está nas mãos do arquitecto Carvalho
Araújo. “Vamos encontrar na simplicidade, na robustez e linearidade
daquelas muralhas espaço para o
usufruto do homem para que estejamos todos bem na nossa casa”, desafiou o presidente.
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‘Casa dos Magistrados’ vai virar start-up
n Lurdes Marques

A

quando da aquisição da
Casa dos Magistrados, o executivo municipal justificou
a compra com a necessidade de possuir um espaço para posteriormente
serem colocados serviços municipais,

decorrentes da transferência de competências.
Porém, na última reunião de Câmara, a 31 de Maio, ficou a saber-se
que a autarquia pretende ali instalar
uma start-up, de modo a potenciar o
emprego e a vertente económica.
De entre outros assuntos abordados

antes do período antes da ordem do
dia, ficou a saber-se que o Parque de
Caravanismo, no Pontido, permite a
presença de 9 caravanas, ao contrário
do que diz o regulamento, que está em
fase de discussão, que prevê 8 lugares. O documento irá ser rectificado.

Câmara Municipal denuncia
atentado ao património

mara apela “ao civismo de todos e à recusa de situações deste género”, pode ler-se numa nota emitida
pelo município.

A Câmara Municipal lamenta que blocos de pedras,
pertencentes à estrutura inicial do Castelo de Lanhoso (datada de meados do séc. X.), tenham sido
removidos por desconhecidos dos seus sítios originais. “Trata-se de um verdadeiro atentado ao
património municipal e nacional” de forma que a Câ-

Crianças ganham entradas
na DiversLanhoso
De modo a assinalar o Dia Mundial da Criança, a 1
de Junho,a Câmara Municipal ofereceu um voucher

No mesmo momento, foi aprovado o
apoio de 5 mil euros à Fábrica da
Igreja de Garfe, para apoio à rectificação da cobertura da igreja paroquial, assim como o apoio de 2500
euros ao Centro Social e Paroquial de
Monsul, no âmbito de novas tecnologias.

para a DiverLanhoso a cada criança a frequentar a
rede pública de pré-escolar e de primeiro ciclo.
Trata-se de proporcionar momentos de alegria
e diversão, ao ar livre, sem ajuntamentos, a cerca
de 1100 crianças do concelho.
Recorde-se que, em 2020, devido à situação
pandémica, a Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso levou a animação até às crianças mais novas das 22 freguesias e uniões de freguesia do concelho, para celebrar esta data.

Oficina de Escrita Criativa marcada pelo sucesso
n Redacção

Terminou no dia 22 de Maio, a IV
edição da Oficina de Escrita Criativa
que a Câmara Municipal promoveu
durante o mês de Maio.
À semelhança das anteriores, esta
edição, que começou no dia 8 de
Maio, teve como formador o escritor
José Abílio Coelho, tendo juntado
povoenses que escrevem ou que são

apreciadores de literatura.
A Oficina de Escrita Criativa da
Póvoa de Lanhoso, que decorreu aos
sábados de manhã e que tem periodicidade anual, teve início em 2017 e
permitiu, nas primeiras três edições, a
publicação de outros tantos ‘cadernos
literários’, incluindo textos ficcionados da autoria das pessoas que frequentaram a formação. Dado que se
têm realizado em meses diferentes, os

cadernos estão intitulados como
"Contos de Janeiro", "Contos de
Fevereiro" e "Contos de Março".
A pandemia de COVID-19 inviabilizou a edição de 2020, pelo que, este
ano, a publicação vai intitular-se
"Contos de Abril e Maio", estando os
participantes convidados para, em vez
de um conto, participarem com dois
textos no caderno, que será publicado
no Verão.

Pretende-se através desta Oficina familiarizar jovens e menos jovens com
a escrita criativa e trazê-los ao mundo
mágico da criação literária, sendo esta
edição participada por jovens a partir
dos 14 anos até adultos na casa dos 70
anos.
Em simultâneo, é objectivo trazer
para a escrita algumas pessoas que, de
outra forma, dificilmente teriam oportunidade de publicar.
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OBRAS EM CURSO PARA MELHORAMENTO

Casa da Botica com ganhos
em eficiência energética
n Redacção

A

Câmara Municipal já iniciou
a execução do projecto de
‘Aumento da eficiência energética no edifício da Casa da Botica’
aprovado no âmbito do Programa
Operacional Regional NORTE 2020.
De acordo com a autarquia, “o objectivo é, no final da intervenção, aumentar a eficiência energética da
Casa da Botica, reduzindo os consumos energéticos actuais, diminuindo cumulativamente os consumos de
energia primária e as emissões de gases com efeito de estufa e assim contribuir para os objectivos fixados para
a NUTS II Norte no que ao aumento

Nádia Rodrigues
homenageada pelo Rotary
O Hotel Rural Maria da Fonte recebeu, a 25 de
Maio, a homenagem ao Profissional, num evento do
Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, presidido por
Filipa Castilho Carvalho. O momento foi realizado de
acordo com as normas da direcção-geral de saúde.

Exposição
Aberta de Artes
Plásticas atinge
as 25 edições

DR

Casa da Botica

De entre os presentes, destaque para os alunos da
Universidade Sénior do Rotary.
A alegria do regresso estava patente no rosto de todos os participantes. O assistente do governador e o
presidente do clube padrinho, o Rotary Clube Braga
Norte foram dois dos presentes nas cerimónias.
Depois da cerimónia das bandeiras, seguiu-se a apresentação rotária dos vários elementos presentes.
Nádia Rodrigues nasceu na freguesia de Sobradelo
n Redacção

De 7 de Agosto a 26 de Setembro, a Galeria do Theatro Club recebe a XXV Exposição Aberta de Artes
Plásticas da Póvoa de Lanhoso. A abertura oficial
está marcada para o dia 7 de Agosto, sábado, às 16
horas. Este evento celebra assim 25 edições.
A Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de
Lanhoso visa a promoção e divulgação da arte e dos
artistas. As inscrições para participar já podem ser

da eficiência energética nas infra-estruturas da administração local diz
respeito”.
“Esta operação é constituída por
duas componentes que se desdobram
em quatro acções: Realização da auditoria energética e elaboração do
projecto de execução; Consultoria
para o processo de candidatura; A empreitada propriamente dita, que prevê
intervenções de reabilitação da cobertura, fachadas e vãos do edifício, a
substituição dos sistemas de climatização e iluminação existentes, a instalação de um sistema de gestão centralizado e de painéis fotovoltaicos
para a produção de energia para autoconsumo; e a Execução de certificação e avaliação ex-post”, explica a
Câmara Municipal.
O ‘Aumento da eficiência energética
no edifício da Casa da Botica’ tem associado um investimento total de
247.287,75€, um custo total elegível
de 152.470,86€ e conta com um
apoio do FEDER de 76.881,18€, que
corresponde a uma taxa de comparticipação de 50,42% do valor do investimento elegível.

da Goma e é actualmente médica no Hospital António Lopes, da Póvoa de Lanhoso. O sonho de
menina foi cumprido. Iniciou a sua actividade na
Póvoa de Lanhoso em 2016.
Mário de Almeida, director clínico do Hospital António Lopes, explicou aos presentes que a homenageada, em Setembro de 2020, aquando da abertura da unidade que acolheu doentes covid na
Póvoa de Lanhoso, liderou o projecto.

realizadas.
Poderão ser apresentadas obras de Pintura, Desenho, Técnicas Mistas e Escultura, reservando-se a
entidade organizadora, no caso da Escultura, o direito de as expor em área que não a Galeria do Theatro Club, nomeadamente no exterior.
A ficha de inscrição, nota biográfica, currículo, fotografia do artista e fotografia das obras devem ser,
preferencialmente, enviadas para galeria@munplanhoso.pt.

Publicidade

Faça um check-up à sua saúde com o
diagnóstico de medicina quântica
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CONFERÊNCIA ‘ESTÓRIAS DO MINHO’

Da simbologia dos textos ao imaginário
n Lurdes Marques

O

Theatro Club recebeu, na
noite de 21 de Maio, a Conferência ‘Estórias do Minho –
Narrativas no Feminino de uma Geografia Identitária’. Este foi um dos
momentos do programa comemorativo dos 175 anos da Revolta da Maria
da Fonte, que a Câmara Municipal está a dinamizar em 2021.
O vice-presidente da Câmara, André
Rodrigues, e a Secretária Executiva
da CIM Ave, Marta Coutada, em representação do Consórcio Minho Inovação, fizeram a abertura da sessão.
A Conferência ‘Maria da Fonte no
Minho: mulher e imaginário’ foi proferida pelo Prof. Doutor Armando
Malheiro, que fez uma abordagem mitanalítica, que casa de alguma
maneira com a abordagem que se
pode e deve fazer do episódio a partir

DR

‘Maria da Fonte no Minho: mulher e imaginário’ foi o tema central do debate

da Literatura, mas que visa ir mais
além da simbólica dos textos para
chegar à simbólica do imaginário

colectivo.
A mesa redonda contou com a participação de um conceituado painel de

investigadores, constituído por Armando Malheiro, Cândido de Oliveira
Martins, José Abílio Coelho, e por
Maria Amélia Carvalho.
A abertura da sessão contou com as
interpretações das músicas ‘A Queda
do Império’ e do ‘Hino da Maria da
Fonte”, de Vitorino, com uma versão
muito própria do jovem povoense Ricardo Reis Soares. A performance
teatral ‘Episódio da Maria da Fonte’,
de José Abílio Coelho, com a encenação do Grupo Cénico Povoense,
encerrou esta sessão.
O Consórcio Minho Inovação, que integra as três Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e
Ave, promoveu este Ciclo de Conferências ‘Estórias do Minho – Narrativas no Feminino de uma Geografia
Identitária’ no âmbito do projeto âncora “PA2. Touring Cultural – Identidade Cultural do Minho”.
Publicidade

id. 125971023-3

489 000 €

MORADIAS PARA VENDA
GA LEG OS - PÓ VOA DE LANHOSO
Conjunto de 2 Moradias, 1 Casa Principal, 1 casa para caseiros
2 campos, 2 leiras com agua corrente, Agua de poço
Bons acessos.

id. 125971023-58

84 900 €

MORADIA T5
VALBOM - FONTE ARCADA
Este imóvel é composto por um alpedre
e uma eira em pedra.
Localizado a 5 minutos da Póvoa
de Lanhoso e a 15 minutos do centro
de Braga. Excelente exposição solar
com ótimas vistas panorâmicas.
Não perca esta oportunidade!

ID. 125971023-55 Desde

110 000 €

APARTAMENTOS T1 E T2
FAFE
Apartamentos em fase de construção,
beneficiam de uma excelente localização
e uma ótima exposição solar,
com acabamentos de luxo
e com possibilidade
de escolha de acabamentos.
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ELIÇÕES AUTARQUICAS 2021

PSD apresentou candidatos às freguesias
n Lurdes Marques

J

á são conhecidos os rostos dos
homens e mulheres que vão liderar as candidaturas às Juntas de
Freguesia do concelho pelo PSD.
Através das redes sociais, o PSD apresentou, no passado domingo, dia 30
de Maio, os candidatos às próximas
autárquicas. Dezoito candidatos, alguns repetentes e outros a aparecer
pela primeira vez, envergam a camisola laranja na corrida às freguesias
do concelho. Além destes, quatro candidaturas independentes deram o seu
apoio a Avelino Silva no passado
domingo. Quanto às listas pelo PSD,
a concelhia social-democrata volta a
apostar em Faustino Machado para
liderar a candidatura em Águas Santas e Moure, freguesia presidida por
Gilberto Anjos, eleito nas listas do
Partido Socialista. Actual presidente
de Junta, José Manuel Silva recandidata-se a um novo mandato em
Verim, Friande e Ajude. O mesmo
acontece em Calvos e Frades, com
Pedro Antunes, e António Marques,
em Esperança e Brunhais. Três presidentes de Junta bem conhecidos dos
povoenses. No caso de Pedro Antunes, candidata-se a um segundo
mandato. Em Fontarcada e Oliveira,
uma nova cara para liderar a candidatura social-democrata. Daniel Faria, de 47 anos, é o novo candidato pelo PSD à freguesia de Fontarcada e
Oliveira. Para Galegos, a aposta volta
a recair em Marta Araújo, que se apresenta pela segunda vez como candidata pelo PSD. Em Garfe, um novo rosto lidera a candidatura do PSD. Lino
Henriques é o candidato social-demo-

Publicidade

FOTO PITÃES

Avelino Silva apresentou os candidatos às Juntas de Freguesia do concelho

crata. Deolinda Branco Teixeira volta
a encabeçar a candidatura a Geraz do
Minho. António Júlio Machado, actual presidente de Junta, volta a liderar a
candidatura à freguesia de Lanhoso.
Em Monsul (José Manuel Tinoco), na
Póvoa de Lanhoso (Paulo Silva), em
Rendufinho (Bernardino Guimarães),
em Serzedelo (Fernando Cruz), Sobradelo da Goma (Abílio Rodrigues)
e em Santo Emilião (José Alves) os
actuais presidentes de Junta, apresentam-se a uma nova candidatura. Em
S. João de Rei, um novo rosto na candidatura do PSD, com Carlos Pereira
a apresentar-se como adversário do
actual presidente eleito pelo PS, Henrique Tinoco. A limitação de mandatos impede as candidaturas de Armandina Machado, em Vilela, e de
Manuel Sousa, em Travassos. No
próximo acto eleitoral, o PSD apre-

senta David Gomes e Maria José Costa, para as freguesias de Vilela e
Travassos, respectivamente.
Quanto aos independentes, são quatro as listas que apoiam a candidatura
de Avelino Silva à Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, sendo elas:
Manuel Freitas (RIC) e Carla Ferreira
(LIFE), actuais presidentes de Junta
de Covelas e Ferreiros; Armando
Baptista e Sousa, pela freguesia de
Taíde, e de José Luís Fernandes a
Campos e Louredo.
“Há três palavras que espelham
muito bem o que vos quero transmitir
neste dia em que apresentamos os
nossos candidatos às Juntas de
Freguesia. Gratidão, orgulho e trabalho. Gratidão porque quero agradecer
a todos vocês por estarem disponíveis
para servir a terra que todos amamos.
Hoje temos mil motivos para não

nos metermos na vida pública e em
especial na política.
Todos temos vida profissional e as
nossas famílias preferem sempre que
dediquemos o tempo livre aos filhos,
aos amigos e à vida de casa. Mas o espírito de cidadania e a vontade de desenvolver a nossa terra, é também
muito importante para todos nós. Por
isso vos digo obrigado. Não por ajudarem o PSD a ganhar mais uma
eleição, mas sim por continuarem empenhados em resolver os problemas
dos Povoenses, tornando as vossas
freguesias um território com ainda
melhor qualidade de vida”, referiu o
candidato à Câmara Municipal, Avelino Silva, deixando uma palavra de
gratidão a dois autarcas que pela limitação de mandatos não se podem recandidatar, Armandina Machado e
Manuel Sousa.
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RELIGIÃO

Missa Campal
para assinalar
Peregrinação ao Pilar

n Lurdes Marques

A

habitual peregrinação ao Pilar, com a presença das várias
paróquias do concelho não se
realizou este ano devido à pandemia.
Para assinalar um dos momentos altos
do calendário religioso do concelho,
foi celebrada, no dia 23 de Maio, uma
eucaristia campal, no alto do monte,
Publicidade

junto à igreja do Pilar, num momento
presidido pelo bispo-auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida. As cerimónias
religiosas foram transmitidas nas redes sociais.
Abordando o dia de Pentecostes, o
bispo-auxiliar de Braga revelou que o
Senhor cumpriu a promessa de enviar
o espírito santo, não deixaria os seus
discípulos órfãos, estaria com eles

através do espírito santo do amor.
“Na actual situação actual de pandemia também nós temos que ficar o
mais possível em casa. Muita gente
tem ficado como paralisada, nem exercendo devidamente a sua actividade
profissional ou exercendo a sua missão. Há desde o início o também justificado medo. É algo sério o que temos
que enfrentar nesta hora. A pandemia

afastou-nos uns dos outros e mesmo
as famílias têm dificuldade em se reunir. Precisamos de um novo Pentecostes. Precisamos do vento, da força
suave do espírito Santo”, referiu o
bispo-auxiliar de Braga. “O Espírito
Santo, o espírito de amor tudo transforma, tudo cria e recria”, acrescentou. “É bom chamar ao Pentecostes a
festa do amor”, salientou.
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TRAVASSOS
PÓVOA DE LANHOSO

Manuel Sousa lidera uma equipa unida
e empenhada em contribuir para
o desenvolvimento da freguesia
de Travassos. A rede viária foi uma
das preocupações ao longo destes anos.
Até final do mandato, o centro cívico
irá ser requalificado.

A arte do ouro como embaixadora
da freguesia

T

ravassos, um terra de encantos e de recantos idílicos. A terra do ouro e da filigrana. Por aquelas paragens, em pleno mundo rural, o verde é a cor dominante. A uma paisagem deslumbrante, junta-se a filigrana.
Ali, homens e mulheres prosseguem a milenar arte de trabalhar o ouro. A filigrana
é uma das técnicas mais antigas de trabalhar o fio de ouro ou prata. Dois finíssimos fios, da espessura de um cabelo, são
torcidos dando origem a uma 'fita serrilhada'. Mão hábeis trabalham o fio, num

trabalho de grande minúcia. Na sua frente, o artesão tem uma estrutura da peça,
que vai preenchendo com o fio em ouro
ou prata. Passo a passo a peça vai ganhado corpo. Pelos vários cantos do país e do
mundo, figuras bem conhecidas ostentam
peças produzidas por artesãos de Travassos. No passado, o sector da ourivesaria
era o grande empregador daquela freguesia. Hoje, restam algumas empresas e oficinas, num número muito inferior ao de
tempos passados mas sempre levando,
com a qualidade das suas peças, bem longe o nome da Travassos e da filigrana.

Situada a 8 Km da sede do concelho,
tem como padroeiro S. Martinho, com as
festividades a incluirem também a festa
em honra de Santo António, em Leiradela, Santo Elói e Senhora de Fátima.
É junto à sede da Junta de Freguesia que
encontramos Manuel Sousa, que lidera os
destinos daquela freguesia há cerca de 12
anos. Prestes a cumprir o seu terceiro e
último mandato, Manuel Sousa mostra-se
satisfeito com o trabalho realizado ao longo destes anos. As obras e iniciativas realizadas vieram aportar uma melhor qualidade de vida às gentes de Travassos. O

sentimento de Manuel Sousa e da sua
equipa no executivo – Maria José Costa
Fernandes e João António Matos da Silva,
secretária e tesoureiro, respectivamente, é
de dever cumprido. A requalificação da
rede viária foi e continua a ser uma das
prioridades da Junta de freguesia. A intervenção na Rua Padre Alberto foi a grande
obra realizada neste mandato. A intervenção veio requalificar uma importante via
da freguesia. A esta preocupação, junta-se
também a rede de água, com o serviço a
chegar a toda a população ainda neste
mandato.
Publicidade

VENHA CONHECER AS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS
EM RELOJOARIA E JOALHARIA
Praça Engenheiro Armando Rodrigues, 4
4830-520 Póvoa de Lanhoso
Tlf. 253 634 922 • www.ourivesariaminhota.com

Deixe-se encantar pelas nossas colecções
de alianças, colares, medalhas e pulseiras
em prata e ouro

Este suplemento faz parte da edição do jornal Maria da Fonte de 4 de Junho de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Presidente da Junta

MANUEL RODRIGUES DE SOUSA
Idade: 62 anos
Profissão: Assistente Técnico
Equipa: Maria José Silva da Costa
Fernandes
Tesoureiro: João António Matos
da Silva

Associações
Grupo Coral S. Martinho de Travassos
Grupo de Jovens
“Jovens em Movimento”
ADRC de Travassos

A requalificação da rede viária foi uma das prioridades dos mandatos
de Manuel Sousa. A esta, juntou-se o abastecimento da rede água pública,
cujos trabalhos terminam ainda neste mandato.

Sentimento de dever
cumprido

Obra do Amor Divino
Museu do Ouro
Barragem da Andorinha

Padroeiros
S. Martinho

Festividades

P

restes a completar doze anos a
liderar os destinos da freguesia
de Travassos, Manuel Sousa
sente-se satisfeito com o trabalho realizado ao longo destes
anos. O sentimento é o de dever cumprido. “Fiz tudo o que tinha prometido. Fiz
mais ainda pois foram aparecendo pequenas coisas que se foram fazendo e não estavam previstas. É gratificante ser presidente de Junta. A população aderiu,
esteve ao nosso lado e sempre colaborou
naquilo que era necessário fazer. As pessoas foram-se juntando a mim cada vez
mais”, referiu Manuel Sousa. “As principais preocupações incidiram na rede viária, na sua requalificação, assim como no
abastecimento da rede de água, que parte
final está em curso.“Não havia ponto para
a parte alta da freguesia e só agora está a
ser possível levar a água até esses locais”,
explicou Manuel Sousa.
Quanto a este mandato, foram várias as

Locais de Interesse
Público

S. Martinho
Santo António (Leiradela)
Santo Eloi
Senhora de Fátima

intervenções realizadas na rede viária,
que passaram por alargamentos e novas
pavimentações. “Trabalhamos sempre em
harmonia com a população e isso é uma
das coisas mais gratificantes para mim.
Independentemente da ideologia política
de cada, não haver conflitos mas harmo-

Publicidade

MAVJOIAS

Indústria de Ourivesaria
Póvoa de Lanhoso
Tlf. 253 941 871
Tlm. 917 253 064
www.mavjoias.com

nia entre todos. Fico satisfeito por assim
acontecer”, acrescenta Manuel Sousa.
A requalificação da Rua Padre Alberto e
do Bairro Nossa Senhora de Fátima foram as principais obras relacionadas com
a rede viária concretizadas neste mandato.
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GALEGOS
PÓVOA DE LANHOSO

Galegos, com a vila a seus pés, reúne
a simplicidade e a tranquilidade do mundo
rural. A sua proximidade à vila é um dos
seus grandes trunfos. Tão perto e tão
longe. Perto dos serviço essenciais e longe
do burburinho típico dos locais mais
movimentados.

Um freguesia com história

À

s portas da sede do concelho, encontramos a
freguesia de Galegos.
Dista cerca de dois quilómetros da vila da Póvoa de Lanhoso e fica localizada no extremo ocidental do concelho, no limite com
o concelho de Braga. Com 2,52 Km2 de
área e 543 habitantes, à data de 2011, a
freguesia de Galegos tem uma densidade
populacional de 217,2 habitantes por
km2.
“A paróquia de São Martinho de Galegos era vigararia da apresentação do arcediago de Fonte Arcada do Cabido da Sé

de Braga. Passou mais tarde a reitoria. Segundo as 'Memórias Paroquiais de 1758' e
a 'Estatística Parochial' de 1862, era da
apresentação do Colégio da Santa Igreja
de Lisboa.
Tinha dois vigários que eram curas alternados desta igreja e da igreja de São
Salvador de Fonte Arcada. Segundo J.M
Batista viveu nesta freguesia o Conde D.
Fafes de Sarrazim de Lanhoso, bom e rico
homem que pelejou e morreu na batalha
de Águas de Maias, junto a Coimbra, pelo
seu rei D. Garcia, contra D. Sancho, rei de
Castelo e irmão deste. Sucedeu-lhe seu filho D. Godinho Fafes de quem descen-

dem os Godinhos que têm aqui o seu solar. É composta pelos seguintes lugares:
Covo, Igreja, Outeiro, Penedos, Pracinha
e Seides. É paróquia da diocese de Braga”, pode ler-se nos arquivos da Universidade do Minho.
Um texto de seis de Maio de 1758, escrito pelo vigário João Manojo da Silva,
dá-nos a conhecer um pouco da história
da freguesia.
O milho, centeio, feijão, linho galego,
castanha, azeite e o vinho verde são os
frutos que a terra produz.
À data, a freguesia apresentava 64 fogos, “pessoas de duzentas e vinte e duas,

menores onze”.
Na descrição da freguesias, o vigário revela que “está situada na costa de um
monte, que lhe fica ao Poente e por parte
se divide a freguezia do Salvadro de Pedralva, que hé couto do senhor Arcebispo
de Braga. Hé de vista aprazivel, pello que
se descobre à parte do Norte, Nascente e
Sul. Na parte do Norte lhe fica a freguezia
de Santhiago de Lanhozo immediata e
nella a soberba penha, artíficio da natureza, que que se vê hum castello antigo, que
dizem ser fabrica dos mouros, e se admira
a grande capella de Nossa Senhora do Pillar..”
Publicidade
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Presidente da Junta

RICARDO MANUEL SILVA RODRIGUES
Idade: 52 anos
Profissão: Bancário
Equipa: Goreti Freitas (secretária) e
Manuel Duarte Cardoso
(tesoureiro)

Associações
ACRD S. Martinho de Galegos

Em Galegos, quem ali vive demonstra um grande amor à terra. Apreciam
a simplicidade do mundo rural e a tranquilidade tão característica
das freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso.

Sentimento de dever
cumprido

D

a estrada nacional 310, que
ladeia a freguesia, avistamos uma enorme recta que
nos leva ao centro da freguesia. Iniciamos viagem
que se revela bem curta. Paramos um
pouco à frente e metemos dois dedos de
conversa com uma moradora. Estamos
próximos da Rua das Cortinhas, como
nos indica uma placa mais à frente. Queremos saber como é viver em Galegos.
“É uma terra sossegada. Moro já ali
adiante e como as pernas ainda dão uma
ajuda, do meu vagar vou muitas vezes a
pé até à vila. Gosto de ir à feira. No regresso, já preciso de boleia pois já não tenho idade para aguentar esta subida. Como diz o ditado, ao baixo todos os santos
ajudam”, diz-nos uma morador, que nasceu e sempre viveu em Galegos.
“A freguesia está bem cuidada. Algumas
ruas são estreitas mas estão todas bem tratadas. Não ando muito por aí mas gosto
Publicidade

de ir à missa e levar umas flores ao cemitério”, acrescenta, explicando que se prepara para ir ver como estão as flores no
cemitério. “Agora, com o calor, aguentam
pouco tempo”, acrescenta. Seguimos viagem, acompanhando a nossa anfitriã.
Junto ao campo santo, encontramos os

sanitários e serviços de apoio. Uma placa,
por ocasião da inauguração desses melhoramentos, anuncia que a obra foi inaugurada a 26 de Setembro de 2013, pelo presidente da Câmara, Manuel Baptista, já
falecido, e pelo então presidente da Junta,
José Agostinho Gomes.

Locais de Interesse
Público
Igreja Matriz
Casal da Quintã

Padroeiros
S. Martinho

Festividades
S. Martinho
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Desde 1758 até aos actuais tempos, Galegos tem uma história recheada de memórias.
Actualmente as requalificações visam um trabalho intergeracional.

Uma freguesia em crescimento
C

onsultando as memórias paroquiais, ficamos a conhecer que em
Galegos existiam, à data de 1758,
seis moinhos de farinha, que trabalhavam
somente no Inverno devido à diminuição
das águas no tempo de Verão. O mesmo
documento esclarece que existia um pequeno regato, na parte norte, no sítio do
rio Monte, que divide Lanhoso da freguesia de Galegos. A nascente, fica um pouco
maior, unindo-se a um outro que passa
pelo meio da vila da Póvoa de Lanhoso.
O peixe ali não é em abundância e dele se
retiram algumas bogas e trutas.
Em 1734, habitavam em Galegos 479
pessoas, num total de 141 fogos. Em

2017, os residentes situam-se nas 541
pessoas, sendo os eleitores um total de
628.
Ao longo destes anos, a requalificação
da rede viária tem sido uma preocupação.
No mandato anterior, a requalificação e a
ampliação do cemitério foi de grande importância. O espaço interior ganhou nova
dignidade, o pavimento e as fachadas forma intervencionadas e aumentada a capacidade de sepulturas.
“A igreja está feita de poucos anos com
grandeza correspondente aos freguezes
por quem hé toda fabricada”, lê-se no documento, que explica existirem três altares: o mor, com a imagem do orado e dois

Curiosidades
A Casa da Quinta, hoje
conhecida como a casa Silva,
no lugar da Pracinha, foi foi
onde viveu o Conde D. Fafes
Sarracim de Lanhoso, de
cognome 'O Bom', pai de D.
Godinho Fafes, fundador do
Mosteiro de Fontarcada. Uma
casa histórica habitada por
uma personalidade relevante.

laterais.
Em Galegos, a escola primária ganhou
nova vida, acolhendo o centro de convívio da freguesia, com a pandemia do Covid-19 a colocar me suspenso as várias
actividades ali realizadas. Por ali passaram as crianças da freguesia. Agora, os
bancos acolhem os avós, que ali se deslocam para confraternizar e realizar diversas actividades, que contribuem para um
envelhecimento activo. O objectivo é proporcionar momentos de agradável convívio, retirando os mais velhos da solidão a
que muitos estão voltados.
É um trabalho intergeracional muito valioso.
Publicidade
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Nova via vai potenciar a actividade económica, bem como a qualidade de
vida da população. Um momento muito ansiado pela população. Contrato
foi assinado na última quarta-feira, dia 2 de Junho.

Construção de ligação à vila
arranca dentro em breve

Necrópole
A necrópole, no Monte
de Penafiel, próxima da capela
de S. Sebastião, comprava
o povoamento pré-nacional
da freguesia de Galegos.
Aí foi descoberto um conjunto
de trinta e duas sepulturas
que deverão corresponder
a um possível complexo
tumural da época medieval
ou ainda de uma fase da
história anterior.

E

stá para breve o arranque da
construção de um novo arruamento de ligação à vila da Póvoa de Lanhoso. Esta era uma
das obras há muito esperadas
pelas gentes de Galegos. O contrato de
adjudicação foi assinado na última quarta-feira, dia 2 de Junho. A obra está orçada em mais de 50 mil euros. Está assim
dado o 'pontapé de saída' para uma obra
há muito ansiada. Trata-se de um momento importante que vai trazer maior qualidade de vida à população da freguesia,
mas também vai potenciar a actividade
económica, uma vez que vai aproximar

Publicidade

Galegos do centro nevrálgico da Póvoa
de Lanhoso.
Para o corrente ano, está também prevista a requalificação da escola numa obra
orçada em dez mil euros. Recorde-se que
o espaço funciona actualmente como centro de convívio da freguesia. A requalificação do espaço irá garantir melhores
condições para os utentes daquela resposta social, numa altura em que os Centros
Sociais vão ainda ganhar mais importância junto das populações, no combate à
solidão e às carências.
Nos últimos tempos, na freguesia de Galegos, no que diz respeito a água e sanea-

mento, foram investidos 13.500 euros,
sendo que a intervenção na rede de iluminação pública, com a passagem para a
tecnologia led envolveu um investimento
de 105 mil euros, facto que também é assinalável em Galegos.
Em cada freguesia, as obras realizadas,
dos pequenos aos grandes investimentos
permitem melhorar a qualidade de vida
dos moradores. A rede viária, a água e o
saneamento continuam a ser as necessidades apontadas pelas populações. Nesse
prisma, nos últimos tempos tem havido
um esforço para melhorar esses aspectos
básicos da vida da comunidade.

OLHAR

Municipal
A Câmara Municipal reconhece
o papel essencial que as Juntas
de Freguesia
desempenham ao nível da qualidade
de vida das populações. As Juntas de
Freguesia são um parceiro importante
para o desenvolvimento do
concelho. Por isso, na Câmara
Municipal procuramos realizar um
trabalho de proximidade, que envolva
as forças vivas das freguesias, como
os autarcas, as associações e outras
instituições. Realizamos um trabalho
importante de intervenção social.
Trabalho esse que
tem vindo a ser positivo para a
realização de investimentos muito
relevantes por todo o concelho.
Galegos é exemplo desse trabalho,
a decorrer ou a executar, destacandose a construção do novo arruamento
de ligação à Vila, que vem responder
a um anseio e a uma necessidade
das populações, e as obras
de requalificação da Escola.
Acrescentamos a estas intervenções,
a preocupação ambiental e a melhoria
da qualidade de vida de todos os
habitantes desta freguesia, que se
traduzem, por exemplo, no aumento
da eficiência da iluminação pública
e no aumento da cobertura de água
e saneamento. Um investimento de
118.500 euros, ao qual há que somar
o aumento da cobertura de rede
de fibra óptica.
Os povoenses continuarão a ser
sempre a nossa prioridade.
Muita saúde para todos os povoenses
de Galegos.

Avelino Silva

Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso
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Uma junta de Freguesia atenta às necessidades da população. Para além da requalificação da rede viária, mostrou-se
solidária com as famílias com crianças em idade escolar, isentando-as das taxas de transporte escolar.

Requalificação da rede viária

“

A intervenção na Rua Padre Alberto foi profunda. Foi toda intervencionada. As águas pluviais
andavam ao longo da estrada,
destruindo-a e tivemos necessidade de proceder à colocação de condutas. Esta rua tem cerca de 700 metros e foi
pavimentada com nova calçada à fiada.
Devido aos edifícios que a ladeiam, optamos por manter o pavimento em granito”,
explica o presidente da Junta de Freguesia de Travassos, dando conta que a intervenção no Bairro Nossa Senhora de Fátima foi profunda, com a substituição da
calçada à portuguesa e do pavimento em
betuminoso já degradado. As ruas daque-

le bairro foram todas requalificadas, assim como as valetas.
“Estas foram as duas grandes obras da
rede viária neste mandato mas realizamos
outras pequenas obras, algumas delas ainda em curso, como no Pinheiro Manso,
em que a parte mais degradada vai ser requalificada, como em Leiradela, no final
da Rua de Santo António”, explica
Uma das obras a realizar ainda neste
mandato diz respeito à requalificação do
Centro Cívico. “O projecto está feito e as
verbas já foram libertadas. O mesmo
acontece para a Rua Fundevila, que vai de
Leiradela a Vilar.”, acrescenta o presidente da Junta de Freguesia de Travassos.

Andorinha
É de Travassos, em plena
Barragem da Andorinha,
que é realizada a captação
de água que, depois do
seu tratamento, chega
às torneiras das casas
dos povoenses. Uma infra-estrutura de enorme relevo
para o concelho e para a
população.

As obras a realizar no Centro Cívico
compreendem, de entre outras, o seu alargamento, o ordenamento do estacionamento, construção de passeio, jardim e
iluminação. Uma Junta atenta e ao lado
da população. Exemplo disso foi o trabalho desenvolvido durante a pandemia da
Covid-19. Uma das medidas tomadas foi
a isenção do custo de transporte para as
crianças da freguesia, isenção que se
mantém até ao momento. Essa isenção
contemplou as crianças do pré-escolar e
primeiro ciclo, como forma de apoiar as
famílias. Na componente social, o apoio é
dado pela Associação Em Diálogo, através do Serviço de Apoio Domiciliário.
Publicidade
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Em tempos as festividades em honra de Santo Elói, padroeiro dos ourives,
eram grandiosas. Percorrendo a freguesia percebe-se um passado rico em
património e com a marca dos mestres filigraneiros.

Um património rico
e um passado de mestres

Aldeia
Oficina
Travassos pode ser considerada
como uma aldeia oficina.
As suas famílias estiveram
ou estão ligadas à arte de
trabalhar o ouro. Já foram
várias dezenas. Hoje, são cerca
de dez as empresas e oficinas
em actividade na freguesia
de Travassos.

H

á vários anos, o sector da
ourivesaria empregava cerca de 70% da população da
freguesia de Travassos.
Uma arte que passava de
pai para filho, ao longo de várias gerações. Exemplos desses ainda os encontramos na freguesia.
“Quase podíamos dizer que encontrávamos uma oficina porta sim, porta sim”,
explica o presidente da Junta de Freguesia. Quando saiu da escola, Manuel Sousa
foi aprender para uma oficina mas por lá
parou pouco tempo.
A crise económica veio reduzir o núme-

ro de oficinas em actividade. “Hoje, teremos entre empresas e oficinas cerca de
dez em actividade”, explica Manuel Sousa.
Mesmo em número mais reduzido, a filigrana de Travassos continua bem viva.
Empresas de renome, que levam bem longe o nome da freguesia e do próprio concelho. Mãos sábias continuam a fazer perdurar no tempo a milenar arte de trabalhar
o ouro.
Ao percorrermos a freguesia, apercebemo-nos, em vários edifícios, das enormes
janelas quadrangulares, voltadas a sul,
para um melhor aproveitamento da luz

natural, que nos indicam a presença, actual ou no passado, dos mestres filigraneiros.
Em tempos passados, as festividades em
honra de Santo Elói eram grandiosas. Celebra-se as festas em honra do santo padroeiro dos ourives. Aconteciam a 1 de
Dezembro. A comunidade juntava-se e
era sempre uma festa importante, como
explica Manuel Sousa. Era organizada
pelos ourives da terra.
Santo Elói faleceu a 1 de Dezembro do
ano 659. Por causa do seu trabalho como
ourives e outras áreas, passou a ser o padroeiro dos joalheiros e ourives.
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• CONSTRUÇÕES E RENOVAÇÃO DE EDIFÍCIOS
• ISOLAMENTO TÉRMICO EM SISTEMA DE CAPOTO
• CONSTRUÇÃO DE MUROS
TRAVASSÓS - PÓVOA DE LANHOSO - TLM. 966 062 286
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Municipal
Têm sido bem visíveis os
investimentos realizados
pela Autarquia nas freguesias
do concelho, ao longo deste
mandato.
Executámos vários projetos que muito
nos orgulham, sempre com o objetivo
principal de melhorar a qualidade
de vida dos povoenses.
Dotando as freguesias com uma
melhor e maior rede de água e de
saneamento, requalificando o espaço
público e as vias de comunicação,
sem esquecer outras intervenções
essenciais.
A Freguesia de Travassos é exemplo
desse trabalho, destacando-se a
Requalificação do Bairro Nossa Sra.
de Fátima e a respetiva pintura de
passeios, a Requalificação da Rua
Padre Alberto, a Requalificação
da Rua Fundevila e a Beneficiação
do Centro Cívico.
A estas importantes intervenções,
acrescentamos a preocupação
ambiental e a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes desta
freguesia, que se traduzem, por
exemplo, no aumento da rede de água
e saneamento bem como numa maior
eficiência da iluminação pública, um
investimento de 255.400 euros.
Destaque ainda para o aumento da
cobertura de rede de fibra ótica.
Os povoenses continuarão a ser
sempre a nossa prioridade. Muita
saúde para todos os povoenses de
Travassos.

Avelino Silva

Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso
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OCORRÊNCIAS
PÓVOA DE LANHOSO

GNR apreende
mais de 200 artigos
contrafeitos
n Lurdes Marques

M

ilitares do Posto Territorial
da Póvoa de Lanhoso
apreenderam, no dia 27 de
Maio, 232 artigos de calçado contrafeitos, no valor estimado de 5 mil
euros. A acção decorreu no espaço da
feira semanal, na vila da Póvoa de
Lanhoso.
“No âmbito de uma acção de fiscalização, os militares da Guarda detectaram os artigos sem quaisquer docu-

mentos comprovativos da sua proveniência, apurando-se que se tratava
de material contrafeito. No seguimen-

DR

Material apreendido pelas autoridades

to da acção foram identificados três
homens com idades compreendidas
entre os 23 e os 37 anos, e os factos

Embate em muro e foge à GNR
O violento embate de uma viatura ligeira, na noite de 24 de Maio, provocou a
destruição de parte do muro de vedação do Centro Escolar António Lopes, no
centro da vila. Do embate resultaram ainda avultados danos na viatura. O acidente não provocou qualquer ferido e ocorreu pelas 21.45 horas, tendo o barulho do embate deixado em sobressalto alguns moradores. Por sorte, ninguém
passava por ali àquela hora. De acordo com o que foi possível apurar, na
viatura seguiam dois jovens que se puseram em fuga logo após o embate.

foram remetidos ao Tribunal Judicial
de Póvoa de Lanhoso”, refere a GNR,
relembrando que “o objectivo principal deste tipo de acções é garantir o
cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafacção,
ao uso ilegal de marca e à venda de
artigos contrafeitos”.lo.
Depois de assistido no local, o
homem foi conduzido ao Hospital de
Braga. A GNR tomou conta da ocorrência.
Publicidade
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NOVO PRESIDENTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE LANHOSO

José Baptista ao leme
n Lurdes Marques

J

á está encontrado o novo sucessor
do padre Luís Peixoto Fernandes
na presidência da direcção dos
Bombeiros. O acto eleitoral – eleição
intercalar, apenas elegeu a direcção
da instituição, dado que a Assembleia
Geral e o Conselho Fiscal mantiveram-se em actividade.
Assim realizou-se a Assembleia
Eleitoral que procedeu à eleição intercalar para a Dirceção da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, a fim de
completar o mandato social em curso
e correspondente ao triénio de 2020 a
2022. Presente uma só lista a votação
- designada de Lista “A” -, cumpridos
os dispositivos estatutários e legais,
votaram 90 Associados. Realizado o
escrutínio, foi proclamada eleita a

DR

José Baptista é o novo presidente dos Bombeiros
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referida Lista sufragada, por 73 votos
a favor, 14 votos em branco e 3 nulos,
com os associados e respectivos cargos que a compõem conforme a Lista
eleita, cujo Acto de Posse decorreu de
imediato. A saber: Presidente – José
Joaquim Torcato Soares Baptista;
vices-presidentes: Filipa Castilho
Vieira de Carvalho; António Alves
Pereira; Álvaro André Vilela Oliveira;
Secretário – Carla Beatriz Vieira de
Melo; Secretário-Adjunto – Adelaide
Cristina Sousa Cruz; Tesoureiro – Ricardo António Rodrigues Vilela; Vogais: Cândido Silva Mendes, António
Abílio Ribeiro de Carvalho, Sérgio
Ribeiro Silva e Ricardo Fernando
Cardoso Oliveira Magalhães; Suplentes Albano Fonseca, Abílio Gomes do Vale, Carlos Fernando Teixeira Marques Marinho e Francisco
Pires da Costa e Silva.
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FREGUESIAS
MONSUL

VILELA
Rua do Passal
intervencionada
Na freguesia de Vilela já iniciou
a requalificação da Rua do Passal.
As obras contemplam a pavimentação em calçada à fiada.

COVELAS
Concluídas obras
na Rua da Escola
A Junta de Freguesia de Covelas,
presidida por Manuel Freitas Fernandes, já deu nota da conclusão
da requalificação da Rua da Escola.
As obras contemplaram a pavimentação em betuminoso e implicaram
um investimento de cerca de 46 mil
euros.

Sede de Junta
com balcão do Serviço
Nacional de Saúde
n Lurdes Marques

J

á está em disponível, na sede de
Junta de Freguesia de Monsul, o
balcão do Serviço Nacional de
Saúde. O SNS24 Balcão é um novo
espaço para facilitar o acesso dos
cidadãos aos vários serviços digitais
do Serviço Nacional de Saúde (SNS),

RENDUFINHO
Intervenção em rua
Decorre, a bom ritmo, a requalifi-

de forma rápida, mais próxima e segura. Assim, os interessados podem
aceder aos serviços de marcação/desmarcação de consultas, renovação de
receitas, pedido de isenção das taxas
moderadoras, realização de teleconsultas, alterações de dados nos registos administrativos, assim como outros serviços digitais.
cação da Rua dos Amarelos.
Aquela via será pavimentada em
calçada à fiada, de modo a permitir
uma melhor mobilidade.

SOBRADELO DA GOMA
Centro Cívico
está a ser melhorado
Já arrancaram as obras de requalificação do Centro Cívico de Sobradelo da Goma. As obras incluem
um conjunto diversificado de melhoramentos e envolvem um investimento de cerca de 147 mil euros.

AJUDE
Ligação de Ajude
a Verim requalificada
Está em curso a requalificação da
Rua das Figueiras, em Verim, numa
via que liga Verim a Ajude.

CALVOS
Rua de Nasce pavimentada
Já se encontra concluída a pavimentação da Rua de Nasce, em
Calvos. Segundo foi possível apurar, falta apenas intervir na zina das
valetas.

Publicidade
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Refª SD327

S. Victor - Braga 304.000 €
Apartamento T2 de luxo - NOVO

Apartamento R/C inserido na Entrada 1 de um novo Loteamento
em Braga com uma área de 110,5 m2. O apartamento é constituído
por dois quartos (um dos quais suite) com armários embutidos
e três WC's (suite com base de duche com resguardo e WC comum
com banheira). A cozinha será equipada com exaustor, placa, forno,
micro-ondas e máquina de lavar loiça (tudo da marca Bosch).
Tem ainda um terraço e uma garagem individual com portão
seccionado com motor elétrico (área: 16,8 m2).

QUER VENDER O SEU IMÓVEL?
FALE CONNOSCO.
TEMOS CLIENTES EM CARTEIRA

CÁTIA CASTRO JOAQUIM PEREIRA
961 539 092
927 500 735
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FONTARCADA

Câmara oferece estátua
da Maria da Fonte à população
n Redacção

A

Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso vai disponibilizar
à população de Fontarcada
uma estátua da Maria da Fonte, para
colocação naquela freguesia, que está
intimamente associada à conhecida
Revolta. A ideia ganhou forças
através de um grupo de cidadãos, que
sensibilizou a autarquia, o que reforçou a vontade antiga de colocar
uma estátua na freguesia da heroína.
Falta apenas a definição do local onde
ficará.
Em 1968, um grupo de povoenses
residentes na diáspora, deu início a

uma subscrição pública para custear a
desejada estátua através do jornal
“Maria da Fonte” (que, em julho de
1970, já acumulava a considerável soma de 37.999$00). Contudo, só ao
fim de 10 anos a estátua da heroína,
da autoria do escultor Jorge Ulisses,
foi inaugurada (15 de agosto de
1978).
A estátua, da autoria de Jorge Ulisses, foi originalmente colocada no centro da Vila da Póvoa de Lanhoso,
onde, em 1846, se localizavam os
Paços do Concelho, palco de muitos
dos acontecimentos da revolta das
mulheres de Fontarcada. Esta estátua
viria a ser substituída pela que atual-

mente reproduz a imagem de Augusto
Távora, no ano de 1996.
De lembrar que, ao longo do presente ano de 2021, a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso encontra-se
a promover um conjunto de actividades que assinalam os 175 anos da
Revolta da Maria da Fonte.
É no dia 23 de Março de 1846 que se
dá o enterramento tumultuoso de
Custódia Teresa, em Fontarcada,
primeiro ato de revolta da população
contra o poder instituído. Em defesa
das crenças e valores da comunidade,
saíram as mulheres à rua, elevando a
voz a um grito que se perpetuou pela
liberdade.

Estátua da Maria da Fonte

De lembrar que, em 2021, a época
balnear decorre de 12 de Junho a 12
de Setembro. Este ano, Quercus identifica 391 praias com ‘Qualidade de
Ouro’. Das praias galardoadas, 329
são praias costeiras, 51 são praias interiores, onde se inclui a Praia Fluvial
de Verim, e 11 são de transição.
De entre os critérios para receber a
classificação de praia com ‘Qualidade
de Ouro’ está um que obriga a que

água balnear tenha registado qualidade da água Excelente nas cinco
épocas balneares anteriores, ou seja,
de 2016 a 2020.
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso reforça os apelos da Quercus
para a necessidade de serem cumpridas, por parte dos banhistas, as regras
Sanitárias definidas pela DirecçãoGeral da Saúde, aquando da frequência das zonas balneares.

DR

VERIM

Água com qualidade
de ‘ouro’
n Redacção

A

Praia Fluvial de Verim, na
Póvoa de Lanhoso, integra,
pelo sétimo ano consecutivo,
a lista de atribuições do Galardão
Qualidade de Ouro 2021 da Quercus
– Associação Nacional de Conservação da Natureza. Esta iniciativa
visa distinguir a qualidade da água
balnear das praias portuguesas.
“Esta distinção tem por base um tra-

balho que efectuamos todos os dias,
em articulação com diversos agentes,
para que turistas e povoenses possam
desfrutar desta praia fluvial em segurança, quando começar a época balnear. Fora desse período, estamos a
intervir neste recinto, para melhorar
as infra-estruturas de apoio a quem
nos visita e, a curto-prazo, teremos
aqui um espaço, a todos os níveis, de
excelência”, afirma o Presidente da
Câmara, Avelino Silva.

Publicidade

GARFE

SANTO EMILIÃO

CNE assinala 25 anos
de vida

Avança requalificação
em duas ruas

Neste domingo, dia 6 de Junho, o
Agrupamento 1109 - Garfe comemora
25 anos de vida.
Como forma de assinalar os 25 anos
do início do escutismo em Garfe, irá
realizar-se uma missa campal, na
Avenida da Igreja, a qual será também transmitida pelas redes sociais.

Com as melhorias realizadas no centro cívico prestes a ficarem concluídas, a Junta de Freguesia de Santo
Emilião, com o apoio da Câmara Municipal está a requalificar a Rua de
Fonte Seca e Rua Padre José
Joaquim Martins. A intervenção vai
trazer qualidade de vida.
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JULIANA FERREIRA FOI A ARTISTA ESCOLHIDA

Vencedora do
Concurso BasketArt
vai executar projecto
em recinto desportivo

Filial 2

Design * Decorações

sede

n Redacção

E

stá encontrado o projecto
vencedor do concurso BasketArt. Juliana Ferreira foi a
artista vencedora, obteve mais “Gostos” para a sua proposta, e agora terá
oportunidade de executar o seu projecto no recinto desportivo da Rua de
Neuves Maisons, na vila.
Trata-se de uma iniciativa que a Câmara Municipal promoveu com o objectivo de desafiar a criatividade dos
povoenses no campo da arte urbana e
de incentivar à prática de desporto,
em particular, do basquetebol.
Este concurso destinou-se a todos os
povoenses residentes no concelho e a
votação decorreu na rede social face-

book, onde o público pôde colocar o
seu ‘gosto’ nas propostas concorrentes, até às 23h59 do dia 24 de
Maio. Para além do projeto vencedor,
da autoria de Juliana Ferreira, foi
também admitida a concurso a proposta de Ana Catarina Matos. De lembrar que o Município da Póvoa de
Lanhoso, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Basquetebol, com a medida “3x3 BASKETART LEVAR O BASTEBOL MAIS
LONGE”, tornou-se parceiro da Federação Portuguesa de Basquetebol.
Esta parceria consiste no combate ao
sedentarismo e promoção de hábitos
saudáveis de vida dos habitantes
através da prática informal do basquetebol com a vertente do 3x3.

Móveis de Cozinha

filial 1
SEDE: Rua D. Guilherme Augusto - 4835-323 PEVIDÉM • Guimarães • Tel./Fax: 253 532 736
FILIAL 1: Rua do Olival • 4805-368 RONFE • Guimarães • Tel.: 253 546 766
FILIAL 2: Av. República • 4830-098 S. MARTINHO DO CAMPO • P. Lanhoso • Tel./Fax: 253 631 771

e-mail: moveiss.jorge@sapo.pt
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DESPORTO
COMPORTAMENTO IMPARÁVEL E SONHO CUMPRIDO

Emilianos na Divisão de Honra
n Lurdes Marques

O

sonho vinha a ser acalentado
há vários anos. Ano após ano,
fugia por entre os dedos. este
ano, num ano tão atípico, o sonho foi
cumprido. O Emilianos Futebol Clube passa da I Divisão Distrital para a
Divisão de Honra, uma subida que era
já procurada há muito tempo e que finalmente é garantida.
“É uma sensação de dever cumprido. Já há muito que procurávamos isto. No primeiro ano estivemos muito
perto e não o conseguimos por diferença de apenas dois golos. O ano
passado, a época não foi muito boa,
sobretudo em termos de resultados.
Felizmente, este ano as coisas correram bem e para já estamos a fazer
um campeonato excelente e con-

DR

Emilianos já celebrou a subida de divisão, mas procura agora a conquista do título de campeão distrital

seguimos o objectivo”, dá nota o
treinador do Emilianos, Diogo Leite.
“Mas não ficamos por aqui. Agora

vamos tentar atingir um outro objectivo que é o de sermos campeões de
série. Temos ainda três jogos para dis-

Maria da Fonte ‘morre na praia’
ESTÁDIO DOS MOINHOS NOVOS

n Carlos Costinha Sousa

Foi lutar até ao último segundo. O SC
Maria da Fonte manteve-se em competição até ao último fim-de-semana,
ainda com esperança e ambição de
conseguir assegurar uma subida de divisão, rumo à nova competição criada
para a época 2021/2022: a Liga 3.
No entanto, essa luta acabou por ser
inglória, uma vez que a equipa marifontista acabou por ‘morrer na praia’,
já que apesar de ter conseguido
cumprir o seu objectivo de vencer o
duelo da última jornada, em que recebeu o Mirandela, não teve hipótese de
celebrar a subida de divisão pois não
dependia apenas de si própria.
À partida para a sexta e última jornada desta fase do campeonato, a equipa
liderada por Ivo Castro mantinha a esperança de subir, sabendo que, para
tal, teria que vencer o seu duelo na recepção aos de Mirandela, o que se
veio a confirmar, e esperar por uma
ajuda da equipa B do Vitória Sport
Clube (já com a subida confirmada),
que recebia a formação da AD Fafe,

AP. LIGA 3

M.ª FONTE

MIRANDELA

1

0

Árbitro Flávio Jesus
Assistentes Miguel Martins e Renato Monteiro

Paulo Jorge
João Antunes
Chico
Cabreira
Luiz Alberto
Rui Filipe
Davide Caseiro
Filipe Marques
Telmo Fernandes
Gustavo Furtado
José Xavier
Ivo Castro

-

Porto d’Ave não
consegue reagir

SÉRIE 2

J. 6

RESULTADOS
Maria da Fonte, 1; Mirandela, 0
Vitória SC B, 0; AD Fafe, 1
CLASSIFICAÇÃO

Intervalo
0-0

Fábio Mesquita
Gianluca Goudelis
João Sidónio
Nuno Corunha
Edu Silva
Diogo Ramalho
Landry Nkolo
Tiago Carneiro
Kenedy Có
Aliu Ronaldo
Diogo Motty
Rui Eduardo Borges

Substituições Kenedy Có por Maranata Vunge (19m), Davide Caseiro por Dinis Sousa (39m), Gianluca Goudelis por Juan Santos
(61m), Gustavo Furtado por Mamadou Diallo (70m), José Xavier
por Henrique Vieira (70m), Dinis Sousa por André Alves (76m),
Tiago Carneiro por Rui Sousa (76m) e Diogo Motty por Mário Borges (76m).
Disciplina cartões amarelos Mamadou Diallo (77m), Mário Borges (78m), Paulo Jorge (85m) e Filipe Marques (90m).
Golo Gustavo Furtado (55m).

também na luta para garantir a subida
à Liga 3.
Os homens da Póvoa de Lanhoso

1. Vitoria B
2. AD Fafe
3. M.ª Fonte
4. Mirandela

putar. Houve uma grande entrega de
todos os interveninetes, quer seja da
equipa técnica, quer dos jogadores e
da direcção. Foi um campeonato
muito difícil, num tempo em que
ninguém estava preparado para o que
estamos a viver, mas penso que até
agora acabámos por fazer um bom
trabalho. Os jogadores, quando ficamos confinados em casa, tiveram
consciência que era um período importante e prepararam-se. Regressamos muito fortes e foi importante
para continuarmos a nossa caminhada”, acrescenta Diogo Leite, realçando o bom início de época, em que entraram fortes.
“Faltam-nos três pontos para sermos
campeões de série mas o nosso objectivo é terminar só com vitórias”,
acrescenta o técnico do Emilianos.

J

V

E

D

M

S

P

6
6
6
6

4
2
2
1

1
3
1
1

1
1
3
4

13
6
6
5

6
5
9
10

13
9
7
4

QUALIFICAÇÃO
Promoção à Liga 3
Vitória SC B e AD Fafe
Manutenção no Campeonato de Portugal
Maria da Fonte e Mirandela

entraram em campo cientes do que
tinham que fazer e cumpriram, conquistando um triunfo com um golo
solitário apontado por Gustavo Furtado aos 55 minutos.
O trabalho estava feito e restava esperar pelo resultado dos vitorianos
frente aos fafenses, mas aqui as notícias não foram boas para o Maria da
Fonte. Com facilitismo ou não, a formação de Fafe venceu por 1-0 em
Guimarães e, com isto, conseguiu terminar a prova com nove pontos, mais
dois que os povoenses e com a subida
à Liga 3 confirmada.

E no Campeonato Pró-Nacional da
AF Braga, no que diz respeito à Série B, o Porto d’Ave continua a não
conseguir reagir e somou nova derrota, mantendo-se no último lugar.
AFB

PRÓ

B

J. 9

RESULTADOS
Arões, 0; Ronfe, 3
Sta. Eulália, 1; Ponte, 2
Taipas, 0; Ribeirão, 1
Porto dʼAve, 0; Serzedelo, 3
Vieira, 3; Torcatense, 0
Sandinenses, 3; GD Joane, 6
CLASSIFICAÇÃO
J

1. GD Joane 10
2. Ribeirão
10
3. Serzedelo 10
4. Vieira
10
5. Taipas
10
6. Arões
10
7. Ponte
10
8. Sta. Eulália 10
9. Ronfe
10
10. Sandinenses10
11. Torcatense 10
12. Porto dʼAve 10

V

9
8
5
5
4
4
4
4
3
2
1
1

E

1
1
3
2
2
2
1
1
2
3
1
1

D

M

S

P

0
1
2
3
4
4
5
5
5
5
8
8

24
17
15
16
14
11
14
10
14
13
9
5

7
7
4
8
12
14
17
15
17
19
20
22

28
25
18
17
14
14
13
13
11
9
4
4

PRÓXIMA JORNADA
Ronfe - Sta. Eulália
Ponte - Taipas
Ribeirão - Porto dʼAve
Serzedelo - Vieira
Torcatense - Sandinenses
GD Joane - Arões
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História da Póvoa de Lanhoso

Covelas, os ‘cucos’
e o infanticídio
n José Abílio Coelho

N

o extremo noroeste do município da Póvoa de Lanhoso,
a meio caminho entre esta vila e a cidade de Braga, situa-se a
paróquia de Covelas, que tem por orago São Julião. É atravessada pela
estrada nacional Braga-Chaves, estando ainda cortada por estradas municipais que serpenteiam noutras direções e sentidos. A palavra Covella
tem origem no latim, referindo-se a
“cova pequena”. É um topónimo usado também no norte da Espanha e especialmente na Galiza, tendo os termos Covelas, Couvelha ou Covelha,
Covelho, Covelinha, Covelinhas e
Covelo a mesma origem. Na verdade,
durante os tempos medievais, ou até
antes destes, Covelas tinha a sua sede
nas faldas da “serra do Carvalho”, ao
pé da igreja.
Historicamente, é um lugar de permanência muito antigo. Ali foi encontrada, há algumas décadas, uma mamoa, monumento funerário que nos
remete para, pelo menos, alguns séculos antes de cristo. Também era (e é)
atravessada por uma importante via
romana, que ligava a cidade de Braga
a Astorga – a via XVII.
No Liber Fidei surge identificada,
em 1124, como “villa Covellas”, isto
é, como uma grande propriedade agrícola, talvez do tempo de permanência
dos romanos. Estas villas, ou quintas,
pertencia em geral a grandes senhores
que dominavam a terra. Contudo, como paróquia, a sua primeira referência apenas ocorre em 1220, nas Inquirições, identificada como “Sancto
Juliano de Covelas”. Com pequenas
alterações em termos de grafia, mantém-se citada até ao século XVI.
No século XVIII (1726) é-lhe atribuído o topónimo de São Julião de
Cobello, sendo, nesta data, a sua igreja vigararia do mosteiro do Pópulo, de
Braga. Era seu vigário o Pe. Bento da
Costa de Magalhães, referindo-se que
na sua igreja não havia nenhuma

sepultura com letras gravadas. Era
certamente uma paróquia bastante pobre e comprova-o o facto de a sua
igreja paroquial ser bastante pequena
e de construção bastante simples,
deslocada daquela área que é hoje a
mais portante da freguesia.
À mesma data (1726), situava-se
nela apenas uma capela, no lugar de
Sinde, identificada como capela de
São Pedro, que se situava dentro do
pátio da quinta do mesmo nome que
pertencia ao então capitão-mor de ordenanças do concelho da Póvoa de
Lanhoso. Francisco Craesbeeck, que
temos seguido nesta divulgação, di-la
“nobilíssima” e de grande porte, tal
como o edifício em que se encontra
integrada. Na entrada da casa, havia
ameias e um brasão dos Velosos. Era
seu dono o capitão Gabriel de Araújo
de Vasconcelos, neto de Pedro de
Araújo Vasconcelos, que também
havia sido capitão-mor de milícias do
concelho e fidalgo da casa de el-rei, e
bisneto e por aí fora, sucessivamente,
de vários fidalgos de apelido Veloso,
havendo na família sangue do rei
Ramiro de Leão e de sua mulher D.
Ermesenda.
Passados trinta anos, ou seja, nos inquéritos de 1758, mantinha-se como
paróquia de apresentação anual pelo
reitor do convento de Nossa Senhora
do Pópulo, de Braga. A igreja paroquial tinha dois altares laterais, um de
Nossa Senhora do Rosário e outro de
São Sebastião, pagando ao pároco
vinte e cinco mil réis e para os apresentantes, frades do Pópulo, cento e
setenta e cinco mil réis. Este dinheiro
provinha do dízimo pago pelos fregueses, a maioria do qual ia, não para
o pároco, mas para quem tinha os direitos sobre ela.
Para além da capela de São Pedro,
em Sinde, tinha nestas três décadas sido construída uma outra, com devoção de São João e situada na quinta
que pertencia a João Marcos de Faria
Peixoto, esta situada no lugar de Braceiras.

DR

Igreja paroquial de Covelas

Existiam em Covelas, no ano de
1758, 50 fogos para 170 moradores.
Era uma freguesia essencialmente votada à agricultura, menos produtiva que o Vale de Geraz, e tinha
nesta data três moinhos, produzindo
as suas terras milho maís, centeio,
painço, milho alvo, feijão, e muito
vinho.
Em 1809 Covelas foi local de combates no âmbito da chamada batalha
do Carvalho d’Este, e que se desenrolou nos dias 18, 19 e 20 de março,
opondo, numa luta desigual, um exército francês composto por 35 mil
homens bem treinados e profissionalizados, munidos de cavalaria e artilharia; e 20 mil portugueses que provinham do exército e das milícias mas
que, na sua maior parte, eram populares armados apenas com paus e
chuços e sem qualquer preparação
militar. Por diferença de número e de
técnica, que não de coragem e de
amor à bandeira pátria, pereceram, ao
fim dos três dias de confrontos em
que os portugueses resistiram heroicamente aos invasores, mais de 1200

pessoas. Em Covelas, cerca de 100
anos depois, ainda foram encontrados
restos dessa luta, como uma bala de
canhão.
FINS DO SÉCULO XVI
Em 1590, a população de Covelas
“fabricava” várias quintas reguengas
doadas aos condes de Castelo Branco
– ele, conde, meirinho-mor do reino
de Portugal. Um dos casais que ali
morava era o constituído por Baltazar
Alvares e Francisca Fernandes,
moradores que eram em Goibães da
dita freguesia de Covelas, e que possuíam para sua exploração, pagando
direitos ao Senhor Conde, a herdade
de Goibães, sita na dita freguesia.
Sabe-se que dela pagavam “foro e
penção à coroa e seu donatario cada
anno, quoatro alqueires de pão meado, çenteo e milho, pella medida velha, e oito varas de bragal, e huma galinha, ou cinquenta reis por ella, tudo
pago por dia de Sam Migel de setembro, posto tudo as suas custas dentro
no sileiro do senhor da terra”.
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História da Póvoa de Lanhoso
Havia outras quintas chamadas Bragadila ou Sarnadella, e outra Fonte
Çham, pagando estas “seis varas de
bragual, quoatro varas das herdades
de Sarnadella e as duas da herdade da
Fonte Çham, e o mesmo se paguara
daqui em diante pera sempre por dia
de São Migel de setembro dentro no
sileiro do senhor da terra”. E havia a
quinta da Vila, e a do Barreiro ou herdade da Pereira, e todas juntas pagavam ainda vinho e centeio, sendo
os emprazamentos, como era de lei,
feito em três vidas, e mantendo-se de
vida para vida o pagamento fixado no
primeiro contrato.
Em tempos idos, Covelas pertenceu
ao concelho de São João de Rei.
Quando este foi extinto, em 31 de
dezembro de 1853, passou a integrar
o de Póvoa de Lanhoso, onde se mantém. É composta pelos seguintes lugares: Badieiro, Bouça dos Fojos,
Boucinha, Braceiras, Carvalho, Igreja, Feiteira, Guivães, Monte, Pardieira, Ribeirinha, Sinde, Souto e Vila.
OS ‘CUCOS’
Todas as histórias, mesmo as mais
inverosímeis, têm por detrás delas algo de real. A que, há séculos e até aos
anos sessenta do século XX opunha
Covelas a Ferreiros, a qual fazia com
que os vizinhos andassem constantemente de candeias às avessas, assenta
no facto de ambas terem andado
anexas, sob paroquialidade do mesmo
sacerdote, e dessa anexação não ter
corrido muito bem. Diz-se que o
padre tomava partido por Ferreiros, à
época maior e pagadora de maiores
direitos, o que lavou os habitantes de
Covelas a votaram ódio aos de Ferreiros. Paixão Bastos, que faz referência ao desentendimento na sua monografia (1907), diz que Covelas,
“pequena e laborioso, não quer, nem
por vontade de Deus, andar anexa à
sua vizinha de Ferreiros, a quem vota
ódio mortal. E Ferreiros, por sua vez,
corresponde ao odio da sua rival, mimoseando os covelenses com o inofensivo epíteto de ‘Cucos’

DR

A casa de Sinde e a capela de S. Pedro

Póvoa de Lanhoso à cidade de Braga
o atravessar, e ser nele que antigamente parava a Mala Posta e mais
tarde os seus substitutos autocarros,
teve o seu peso nesta popularização.
Houve mesmo um tempo em que as
pessoas diziam regularmente ‘Vou à
Rita’, em vez de ‘Vou a Covelas’. A
figura mais conhecida do lugar nos
dias atuais é o antigo presidente da
Junta, que, sendo Jaime Oliveira de
seu nome, é muito mais conhecido
por “Jaime da Rita”.
No lugar da Rita situou-se, talvez
desde o século XVII, uma “venda”.
Ali freavam, como se disse, os transportes coletivos, com paragem para os
passageiros esticarem as pernas e forrarem o estômago, pois a viagem de
carros de tração animai demorava
umas boas horas quer dali para
Chaves, quer para Cabeceiras ou

Fafe. E era também ali que parte da
população da freguesia ia comprar o
que lhe fazia falta e receber o correio.
Houve, inclusive, em tempos recuados, uma boa estalagem que ficou nas
brumas da história. A sua dona
chama-se Rita e segundo os mais antigos deu nome ao lugar. Com pequenas nuances ou pormenores que não
se conseguem comprovar nem desmentir, conta-se, aliás, uma história
terrível, um crime que envolveu esta
Rita, a sua estalagem e um emigrante
“brasileiro” que lá pernoitava…
Então, diz-se que uma certa noite, já
tarde, parou à porta da estalagem da
Rita uma carruagem e dela saiu um
homem de meia idade, muito bem
vestido, bem-apessoado, de bons modos e com sotaque do Brasil. Queria
pernoitar ali, dado que vinha muito
cansado e pediu o melhor quarto que

O INFANTICÍDIO DA RITA
O lugar mais conhecido de Covelas,
embora não o seja oficialmente, é o da
Rita. Não terá sido sempre assim, mas
o facto de a estrada que liga a vila da

DR
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a estalagem tivesse. A Rita mandou a
criada preparar um quarto e no entretanto foi falando com o homem, tentando tirar dele informação que satisfizesse a sua curiosidade. Soube que
era emigrante no Rio de Janeiro, pelos
vistos bastante rico, e que regressara
agora a Portugal para cá ficar de vez.
Pelo que o homem lhe disse, não era
ali de perto. A Rita apercebeu-se também que o “brasileiro” que iria pernoitar na sua pensão traria consigo
uma boa maquia em dinheiro, para
além de outros pertences caros, como
um relógio e uns óculos de ouro.
Pronto o quarto, o ‘brasileiro’ acomodou-se para dormir.
A Rita é que não se deitou. Diminuiu
ao pavio da candeia, deixou que toda
a gente na casa adormecesse e, quando sentiu que isso acontecera, pegou
numa machada que tinha sempre no
seu quarto, dirigiu-se em silêncio ao
quarto do hóspede, onde entrou com a
chave mestra e a machada na mão,
agredindo o “brasileiro” com uma
pancada na cabeça, para o matar e
roubar…
O homem, quando sentir que estava
a esvair-se em sangue, olhou a mulher, no penumbra do quarto e, com a
voz já muito fraca, perguntou à Rita
se o não conhecia. Ela fixou-se nele, e
disse que não.
“Sou o seu filho… Matou o seu
próprio filho”.
E morreu.
Na verdade, tratava-se do único filho daquela estalajadeira que, nascido
ali mesmo em Covelas, tinha, várias
décadas antes, ainda menino de dez
anos, partido para o Brasil da “árvore
das patacas”, e que não mais dera
mais notícias.
Por lá trabalhou e enriqueceu e, agora, bastante rico, regressou à sua terra
para viver junto da mãe o seu futuro.
Só não se anunciou porque queria que
a mãe o reconhecesse…
Então a Rita, mãe sem coração,
procurou uma nesga de claridade e
olhou-o persistentemente. E, firmando-se bem no seu rosto, agora sem o
chapéu e sem o lenço de seda que
quando chegou trazia ao pescoço,
acabou por o reconhecer. Era realmente o seu filho, que não via há mais
de trinta anos.
Porém, em vez de uma reação de desespero por ter matado o próprio filho, apenas foi capaz de dizer:
“Tarde piaste!”
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PÓVOA DE LANHOSO / FONTARCADA

CLUBE CAÇADORES

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
E AGRADECIMENTO DE

MARIA
ALEXANDRINA COSTA
PINTO SOUSA DIAS
Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais
família, ainda profundamente chocados com o triste
acontecimento, vêm participar o falecimento da sua
ente querida – M A R I A A L E X A N D R I N A C O S T A
P I N T O S O U S A D I A S , de 96 anos, ocorrido no
dia 21 de Maio, no Hospital de Braga. Por este meio,
agradecem a todas as pessoas que de várias formas
lhes transmitiram palavras de conforto e carinho
aquando do doloroso momento por que passaram,
assim como àquelas que acompanharam o corpo da
falecida à sua última morada, no cemitério municipal,
e também às que assistiram à missa de 7.º dia, por
sua alma celebrada.
A Família

CONVOCATÓRIA
AGÊNCIA FUNERÁRIA
Avenida 25 de Abril, 52 - Póvoa de Lanhoso
Contactos: 253 631 115 - 253 631 657 - 917 607 437
e-mail: funerariamordica@sapo.pt
Serviço de Florista: Largo da Alegria, 38 (frente à Praça de Táxis)
Póvoa de Lanhoso - Contacto: 914 395 085

FUNERAIS POR NÓS
REALIZADOS
No dia 27 de Maio, MARIA DO SAMEIRO DA SILVA
RODRIGUES, de 76 anos, sepultada em Pedralva
(Braga).
No dia 1 de Junho, JOSÉ PEREIRA LOPES, de 83 anos,
sepultado em Fontarcada.

Maria da Fonte” 04/06/2021

ANÚNCIO
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGA
JUÍZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DA PÓVOA DE LANHOSO

A Funerária Casa Mordica, em nome das famílias,
agradece a todos quantos se dignaram participar
nas cerimónias fúnebres dos saudosos falecidos.
A todos, o seu indelével agradecimento.

Telef: 253639260 Fax 253081379 Mail:
planhoso.judicial@tribunais.org.pt

Inventário
(Competência
exclusiva)

Nos termos do disposto nos artigos 40º, nº2, alíneas b)
e c) e 41º, n.º 1, entre outros, dos Estatutos do Clube
de Caçadores, bem como do previsto no artigo 18.º do
Decreto Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, e no artigo
12.º do Decreto Lei n.º 22-A/2021 de 17 de Março, convocam-se os associados para a reunião da Assembleia
Geral, sessão ordinária, a realizar no dia 18-06-2021
(sexta-feira), às 20 horas e 30 minutos, nas instalações
sociais do Campo de Tiro, sitio na Rua dos Caçadores,
nº502, freguesia de Oliveira, 4830-609 Póvoa de Lanhoso, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º - Apreciar, discutir e votar o Plano de Actividades e
Orçamento para o exercício do ano de 2021.
2.º - Apreciar, discutir e votar o Relatório de Actividades
e Contas do exercício do ano de 2020, bem como o
respectivo parecer do Conselho Fiscal.
3.º - Tratar de assuntos de interesse geral para a vida
do Clube.
Se à hora não estiver presente a maioria dos membros
da Assembleia Geral para deliberar em primeira convocação, a Assembleia reunirá meia hora depois em segunda convocação, no mesmo local e com a mesma
ordem de trabalhos, com qualquer número de associados presentes (Artigo 42º dos Estatutos).
Só poderão votar nos assuntos agendados os associados no pleno gozo dos seus direitos associativos.
NOTAS:

Largo Paços do Concelho
4830-519 Póvoa de Lanhoso

Processo:
85/20.3T8PVL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Referência:
172974174

Nos autos acima identificados foi designado o dia
15-06-2021, pelas 14:00 horas, neste Juízo de Competência Genérica da Póvoa de Lanhoso, para a abertura de propostas em carta fechada, que sejam entregues até esse momento, na Secretaria deste Juízo
de Competência Genérica da Póvoa de Langoso, pelos
interessados na aquisição, a quem maior preço oferecer, igual ou acima de 85% do valor base €: 12.800,00
(doze mil e oitocentos euros), os proponentes devem
juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado,
à ordem da secretaria, no montante correspondente a
5% do valor anunciado ou garantia bancária do memso
valor (nº 1 ao art.º 824º do Código de Processo Civil),
do seguinte bem:
Prédio urbano, sito mo lugar da Devesa, União das
Freguesias de Verim, Friande e Ajude, do concelho de
Póvoa de Lanhoso, composto de casa, para habitação,
de 1 piso, com a S. C. 75 m2, com logradouro e quintal
junto com a área de 200 m2, a confrontar do Norte
Deolinda Jesus da Silva, Sul e Nascente caminho,
Poente caminho e Deolinda de Jesus da Silva, não
descrito na conservatória do registo predial, inscrito na
matriz respetiva, sob o artigo 112, com o valor patrimonial de € 12.320,00.
O imóvel encontra-se na posse da Cabeça de Casal, Maria Rosa Coelho Peixoto Macedo, com domicílio na Rua Alfredo Magalhães Fonseca, n.º 134,
Campos, 4830-106 Póvoa de Lanhoso, que, durante o
prazo do edital e anúncio é obrigada a mostrar o bem a
quem pretenda examiná-lo, mas pode fixar as horas em
que, durante o dia, facultará a inspeção, tornando-as
conhecidas do público por qualquer meio.
Póvoa de Lanhoso, 30 de Abril de 2021
O Juíz de Direito,
Dr. Herculano José Rodrigues Esteves
O Oficial de Justiça,
Amadeu Carlos Sá Sousa Dias

INFORMAÇÃO NECROLÓGICA
No dia 27 de Maio, Arlindo Carlos Pereira, de
93 anos, residente em Serzedelo.
(Funerária Rebelo)
No dia 27, em frança, Tiago Rodrigues
Henriques, de 6 anos, que foi a cremar
no Crematório de Braga.
(Funerária Manuel Barros)
Nno dia 29, Fernando do Vale Pereira, de 43
anos, residente em Rendufinho.
(Funerária Rebelo)
No dia 30, Álvaro Orlando Ribeiro, de 82 anos,
residente na Póvoa de Lanhoso.
(Funerária Manuel Barros)

MEMORANDO
PAGAR A ASSINATURA
DO JORNAL

O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2021
assim como o Relatório de Actividades e Contas, serão afixados nas instalações sociais do Campo de Tiro, para consulta dos associados, nos cinco dias anteriores à data da
reunião da Assembleia.
Recomenda-se aos Associados que adoptem todos os cuidados na prevenção e protecção da Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara nas instalações do Campo de Tiro, bem como o respeito pela regra do distanciamento social e a observação das medidas de higiene e etiqueta respiratória.

Póvoa de Lanhoso, 28-05-2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Manuel Luís Moreira
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PASSATEMPOS
HORÓSCOPO

SETE DIFERENÇAS

Carneiro
Amor: Terá tendência para andar mais
misterioso. Evite preocupar o seu par.
Saúde: Possíveis dores nos joelhos.
Verifique se não tem peso a mais. Se
tiver, feche já a boca!
Dinheiro: Está estável no que toca às
finanças.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47
Touro
Amor: Pare de pensar no que
aconteceu. Rompa com o passado e
comece uma nova vida.
Saúde: Beba água mais vezes por dia
para evitar a prisão de ventre.
Dinheiro: Hoje pode receber uma
crítica. Se tem a consciência tranquila
não se incomode e siga de cabeça
erguida.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 28, 29,
42

PALAVRAS CRUZADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – senhora nobre; causada.
2 - preenche; mortal. 3 - pessoa sem energia; uso corrente. 4 - descorado; amor. 5 - cede; acolá; rubor das
faces. 6 - a mobília. 7 - mensageiro; queixas; araça.
8 - achar-se; ondulante. 9 - partidas; cabos de reboque.
10 - rangíferos; cavala. 11 - insular; celebras.
VERTICAIS: 1 – enovelado; sonso. 2 - adoece; estanques. 3 - abasteça; opressor. 4 - suportara; espírito.
5 - deseja ardentemente; sua. 6 - amaciais. 7 - ele;
tremeis com frio. 8 - nada; lancetas. 9 - coisas excessivamente pequenas; papão. 10 - que outorga; vasilha
com asas. 11 - levantar; calores intensos.

Soluções

CONTA O GRAVÍA
IN MEMORIAM

Um homem vai ao psiquiatra:
- Qual é o seu problema?
- perguntou o doutor.
- Bem... é que eu tive uma discussao com a minha
sogra e ela disse-me que não falaria comigo durante
um mês.
E o psiquiatra:
- Para muitos, isso não é problema.
Muito pelo contrário...
- Só que para mim é um grande problema!
- Mas porquê? - quis saber o psiquiatra.
- É que o prazo termina hoje!

SUDOKU
O objectivo é preencher um quadrado 3x3 com números
de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada
quadrado de 3x3.

9 5

4 3
6
4

2

9
4
9 8 5 7
9
1
4
4
2
8
3
8
5
2 5 8 3
6
7
8
3
6
1 5
4 8
Médio

Gémeos
Amor: No amor, aconselha-se tratar
do seu companheiro com mais
carinho.
Saúde: Se anda com vontade de
comer doces opte pela gelatina. Não
engorda e faz bem ao cabelo e às
unhas.
Dinheiro: A nível profissional poderá
ter grandes alegrias. Dedique-se de
corpo e alma.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43
Caranguejo
Amor: É importante que seja mais
tolerante e saiba ouvir o seu
companheiro. Evite um desgosto.
Saúde: Pode andar com menos
energia. Mexa-se mais, faça passeios
ao ar livre.
Dinheiro: Aconselha-se prudência na
gestão das finanças.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Amor: Viva o presente com
confiança. O momento mais
importante da sua vida é o agora.
Saúde: Modere o consumo de doces.
Substitua-os por fruta.
Dinheiro: Poderá concretizar um
objetivo importante a nível
profissional.
Números da Sorte: 1, 9, 11, 29, 37,
44
Virgem
Amor: Conseguirá acertar os
ponteiros com a sua cara-metade.
Será um período de grandes alegrias.
Saúde: Corte nas carnes vermelhas e
prefira a carne branca, como frango e
peru.
Dinheiro: O poder de comunicação
será um trunfo para atingir os seus
objetivos.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Balança
Amor: Dê ouvidos ao seu coração e
não permita que alguém interfira na
sua relação.
Saúde: Se sofre de retenção de
líquidos tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Controle o espírito
consumista. Se poupar moedas vai
amealhar notas.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47
Escorpião
Amor: A felicidade está presente na
sua vida sentimental. Brinde ao amor.
Saúde: O seu humor anda instável,
como reflexo da tensão acumulada.
Saiba descomprimir.
Dinheiro: Terá o poder necessário
para dar a volta a uma situação
complicada.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36,
45
Sagitário
Amor: Aceite os erros do seu amor.
Saber perdoar é uma virtude.
Saúde: Procure dormir oito horas por
noite. É importante descansar bem.
Dinheiro: Pode sentir que está a falhar
no trabalho. Mude a sua atitude.
Encare as coisas com otimismo e
tudo melhorará.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37
Capricórnio
Amor: Um amigo pode precisar de
conselhos a nível sentimental.
Saúde: Cuidado com o stress. Faça
meditação para relaxar.
Dinheiro: Para manter a estabilidade
financeira não gaste de mais. Quem
ganha um e gasta dois, falta-lhe para
depois.
Números da Sorte: 7, 14, 27, 35, 37,
47
Aquário
Amor: Se está sozinho e conheceu
alguém, tenha cuidado e não se
exponha a riscos. Vá com calma!
Saúde: Logo pela manhã abra as
janelas para renovar o ar na sua casa.
Dinheiro: Os nativos de Aquário são
versáteis e comunicativos. Saberá
expressar as suas ideias a quem o
rodeia.
Números da Sorte: 9, 19, 20, 24, 24,
31
Peixes
Amor: Período propenso a
desentendimentos com o seu
companheiro. Controle a
impulsividade.
Saúde: Combata a angústia
desabafando com os seus amigos.
Dinheiro: Fase de alguma
instabilidade financeira. Tudo se
resolverá.
Números da Sorte: 1, 12, 17, 19, 27,
43

DIFERENÇAS
1-Côr da base da cadeira 2-Fio eléctrico do secador 3-Posição do foco por cima do
espelho 4-Côr do cabelo da mulher do retrato na parede 5-Côr dos sapatos da mulher 6-Base do candeeiro do tecto 7-Baíha das calças do homem
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - dama; gerada. 2 - ocupa; letal. 3 - banana; moda. 4 - amarelo; mor.
5 - da; ali; cor. 6 - trastes. 7 - via; ais; ar. 8 - ser; sinuosa. 9 - idas; sirgas. 10 - renas;
sarda. 11 - isolar; soas. Verticais: 1 - dobado; siri. 2 - acama; vedes. 3 - nuca;
tirano. 4 - aparara; sal. 5 - anela; sa. 6 - alisais. 7 - el; tinis. 8 - rem; cesuras. 9 - atomos; ogro. 10 - dador; asada. 11 - alar; brasas.

4 a 17 de Junho 2021
Assinatura anual: Continente 20,00 Euros
Estrangeiro 35,00 Euros
jornalmariadafonte@sapo.pt
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AS IMAGENS VALEM
MAIS QUE MIL PALAVRAS…
CELEBRAR COM ARTE
Em Santo Emilião, os utentes mais velhos
confeccionaram um terço que colocaram
na imagem de Nossa Senhora. Uma forma de
celebrar o mês de Maio, o mês de Maria.

Publicidade

PASSEIO
Com o desconfinamento
no terreno, a Associação em
Diálogo retomou as actividades
dirigidas aos mais velhos. Num
destes dias, o passeio levou-os
a São Bento da Porta Aberta.
Um dia de convívio,
com alguns dos utentes
a aproveitarem o momento
para comprar recordações.
A atenção da instituição não
se centra somente nos mais
velhos. No dia 1 de Junho,
os mais pequenos receberam
algumas lembranças
por ocasião do Dia Mundial
da Criança.
Publicidade

On The Move - Mediação Imobiliária Lda. | AMI 8968
Cada agência é de propriedade e gestão independente.

GRUPO MO
MOVE
VE

914
4 667
7 658

QUER V
VENDER
OU C
COMPRAR
OMPRAR
UM IMÓ
IMÓVEL?
VEL
L?
F
FALE
ALE C
COMIGO!
OMIGO!
grupomove.pt
grupom
ove.pt

MOVE
MO
VE TERRAS DE SONHO

VIEIRA DO MINHO
V

