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A instalação da Rede Autárquica de Amarante em Banda Larga, sistema que ligará 
edifícios e equipamentos municipais por fibra óptica ou através de frequências de 
rádio (wireless), arrancou na passada segunda-feira. A instalação é feita no âmbi-
to do Projecto Tâmega Digital, promovido pela Comunidade Urbana do Tâmega, 
que contempla iguais procedimentos para os municípios de Baião, Celorico de 
Basto, Marco de Canaveses e Mondim de Basto. Página 3.
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Em banda larga



Os Corpos Sociais dos Bom-
beiros Voluntários e da Banda 
Musical de Amarante promo-
veram no passado sábado, no 
Restaurante “Quinta do Outeiro”, 
um jantar de homenagem e, 
simultaneamente, de despedida 
ao Pároco das freguesias de 
São Gonçalo e São Veríssimo, 
Amaro Gonçalo.

O jantar decorreu num clima 
muito informal e de bastante 
alegria, contrastando um pouco 
com os discursos dos presiden-
tes das duas colectividades. 
Com efeito, tanto o Dr. Dinis de 
Mesquita, pela Banda Musical 
de Amarante, como o Dr. Pedro 
Cunha, pelos Bombeiros, mani-
festaram tristeza pela saída de 

alguém que, ao longo dos 16 
anos, tanto fez pela paróquia e 
pela comunidade, sendo o gran-
de responsável por trazer mais 
gente à Igreja quando assistimos 
ao contrário noutras paróquias.

E se, por um lado, existe obra 
feita resultado de um espírito 
de iniciativa “empresarial” que 
teve como expoente máximo a 
construção do Centro Pastoral 
de Amarante; por outro, não qui-
seram deixar de realçar a forma 
como o pároco soube viver em 
sociedade, nunca regateando 
esforços para estar presente 
de forma activa nos mais diver-
sos sectores, como são o caso 
destas duas instituições. Como 
sinal de agradecimento, cada 
colectividade ofereceu uma 
lembrança.

Usando da palavra, o Padre 
Gonçalo agradeceu os elogios 
e procurou transmitir que o que 
sente no momento da partida 
não são as obras que fez. Essas, 
naturalmente, deram trabalho, 
mas aquilo que leva na memó-
ria são as pessoas com quem 
chorou, os doentes que visitou, 
os funerais que realizou, e as 
pessoas que baptizou e casou.

Apenas lamenta a forma como 
algumas pessoas e instituições 
viraram as costas à Igreja e não 
souberam ver que, com ele, 
sempre teriam um aliado para 
um objectivo comum: ajudar 
Amarante e os amarantinos.
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ACTUALIDADE

As sensações do ORIENTE ao alcance
dos seus sentidos…
Medicina Tradicional Chinesa

 Massagens Orientais e Ocidentais
  Tratamentos SPA, Hidroterapia, Envolvimentos

Tratamentos de corpo e rosto
     Endermologia LPG, Mesoterapia, Pressoterapia…
    Fotodepilação, Fotorejuvenescimento,…

 Edifício Rio, 2º andar - N Arquinho | Telef: 936103811

| Texto e Fotos: pauloteixeira.net |

Faço saber para efeitos de publicação na imprensa local, que 
neste Cartório e no livro 169 desde folhas 22 e seguintes, se 
encontra uma escritura de justificação de vinte e seis de Agosto 
de dois mil e oito, em que:

Manuel Augusto Marinho Pimenta, NIF 182083349, e esposa 
Rosa de Magalhães Teixeira, NIF 200204157, casados sob o 
regime da comunhão geral de bens, ele natural da freguesia 
de Fervença, concelho de Celorico de Basto e ela natural da 
freguesia de Telões, concelho de Amarante, onde residem no 
lugar de Todeia.

Declararam: Que são donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrem, do seguinte imóvel, no valor atribuído de 
cinco mil euros e omisso na Conservatória do Registo Predial 
de Amarante:

Prédio Rústico, composto de cultura, pinhal e mato, com a área 
de quatro mil e setecentos metros quadrados, sito no lugar de 
Paredes, freguesia de Telões, concelho de Amarante, a confrontar 
de norte e nascente, com Alexandre Luís C. Cerqueira herdeiros, 
de sul, com estradão e de poente, com Alexandre Pereira, inscrito 
na matriz sob o artigo 1704, com o valor patrimonial de 26,34€, 
em nome de Conceição Alves – Cabeça de Casal da Herança, (o 
qual foi erradamente participado na sua relação de bens).

Que no ano de mil, novecentos e oitenta e seis, e dia e mês que 
os justificantes não podem precisar, compraram verbalmente à 
referida Conceição Alves, viúva, residente que foi na Avenida dos 
Bombeiros Voluntários da Lixa, freguesia de Vila Cova da Lixa, 
concelho de Felgueiras, o referido prédio, compra e venda esta 
que nunca foi reduzida a escrito, razão pela qual não têm titulo 
para proceder à inscrição matricial em seu nome.

Que, no entanto, e desde essa data, nele vêm praticando to-
dos os actos conducentes ao aproveitamento de todas as suas 
utilidades, ocupando-o segundo os seus destinos e fins, em 
proveito próprio e pagando as respectivas contribuições, posse 
que se manteve sem qualquer oposição nem interrupção e com 
o conhecimento de toda a gente, comportando-se os possuidores 
como se fossem titulares do direito de propriedade plena sobre 
o referido prédio.

Que nestes termos, detêm a posse em nome próprio, pacífica, 
contínua e pública por mais de vinte anos sobre o dito prédio, 
pelo que o adquiriram por usucapião.

Está conforme.
Cartório Notarial de Amarante, vinte e seis de Agosto de dois 

mil e oito
A Notária

a) Olga Maria de Carvalho Samões

Cartório Notarial em Amarante

A Direcção da Associação dos 
Antigos Alunos do Colégio de 
S. Gonçalo de Amarante leva 
a efeito no próximo dia 13 de 
Setembro um Encontro-Convívio 
aberto a todos os ex-alunos e 
professores que o hajam fre-
quentado.

A inscrição para o almoço, cujo 
custo é de 20 euros por pessoa, 
e no qual podem participar os 
cônjuges podem ser feitas até ao 

dia 12 de Setembro e podem ser 
enviadas para Associação dos 
Antigos Alunos do Colégio de S. 
Gonçalo de Amarante – Murtas 
Madalena, 4600 Amarante, tlf: 
255 422 020.

O programa deste Encontro-
Convívio inclui a recepção nas 
instalações do Colégio, às 9h30, 
a assembleia geral às 11h30, a 
missa solene às 12h30 e o almo-
ço-convívio a partir das 13h00.

Colégio de S. Gonçalo promove
convívio com ex-alunos e docentes

A equipa de veteranos da União Desportiva e Cultural de Gon-
dar vai participar num torneio de futebol, no próximo domingo, no 
âmbito da Feira de S. Mateus que decorre em Viseu.

Este torneio quadrangular é organizado pela secção de Vetera-
nos do Académico de Viseu Futebol Clube e conta com o apoio 
da Câmara local e da Expovis, entidade organizadora da Feira 
de S. Mateus.

Bombeiros e Banda Musical de Amarante
despedem-se do Padre Amaro Gonçalo

Veteranos de Gondar em Viseu

Responder às necessida-
des dos seniores de formação 
não-formal em diversas áreas 
e de actividades recreativas é 
o objectivo que fundamenta o 
projecto da Universidade Sénior 
de Amarante, promovido pela 
Câmara Municipal.

Esta iniciativa visa, assim, a 
melhoria da qualidade de vida 
dos seniores do concelho, com 
idade superior a 55 anos ou apo-
sentados, através da realização 
de actividades sócio-culturais, 
de formação, de solidariedade 
social e convívio que permitam 

a divulgação de fenómenos só-
cio-culturais entre os seniores, 
nomeadamente da história, das 
ciências, das tradições e das 
artes, de serviços, bem como de 
deveres e direitos e incentivem 
a mobilização dos seniores para 
participar e organizar activida-
des culturais, de cidadania, de 
ensino e de lazer. 

Para a consecução deste pro-
jecto, a Câmara Municipal lança 
o desafio aos formadores de vá-
rias áreas, para que, em regime 
de voluntariado, se inscrevam e 
partilhem os seus conhecimen-

tos e experiências.
Os interessados poderão efec-

tuar as suas inscrições através 
dos seguintes contactos: 255 
420 238 (Divisão de Dinamiza-
ção Local da Câmara Municipal), 
255 420 235 (Piscinas Muni-
cipais de Amarante), 255 432 
250 (Junta de Freguesia de S. 
Gonçalo) e correio electrónico 
universidadesenior@cm-ama-
rante.pt.

Além do enriquecimento pes-
soal e profissional, todos os 
formadores terão direito a um 
certificado de participação. 

Inscrições abertas na Universidade Sénior




