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Para concessão de Troféus Honoríficos, aprovado em reunião de Executivo da União Das Fregue-

sias de Oliveira, São Paio e São Sebastião, de 4 de Junho de 2016, foi proposta para receber o 

reconhecimento da comunidade, no próximo dia 22 de Junho, à seguinte personalidade: 

 

Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerce a advocacia desde Março de 1958, 

tendo antes exercido as funções de Subdelegado do Procurador da República. 

Na área profissional, destacam-se a presidência, durante vários anos, da Delegação de Guima-

rães da Ordem dos Advogados, tendo sido Delegado à Assembleia-geral e membro do Conselho 

Distrital do Porto da mesma Ordem no triénio 1975/78. 

Interessado desde cedo na actividade político-partidária, desempenhou um papel fundamental 

na implantação do PSD em Guimarães: fundador da Secção de Guimarães do PPD/PSD, em Junho de 1974, presidiu durante 

vários anos à respectiva Comissão Política e foi durante vários mandatos Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da Secção de 

Guimarães e Presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Braga. Ao nível nacional, foi Vice-Presidente da Mesa do Congresso e 

membro do Conselho de Jurisdição nacionais, para além de membro eleito do Conselho Nacional. De Julho de 1983 até final de 

Fevereiro de 1996, foi Presidente da Comissão Política Distrital de Braga. 

Contudo, as suas actividades políticas tiveram início ainda antes do surgimento do PPD/PSD, tendo integrado a Comissão de 

Apoio à Candidatura do General Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958. Já depois do 25 de Abril, foi Deputado 

à Assembleia Constituinte pelo Círculo de Braga (1975), Vereador da Câmara Municipal de Guimarães nos anos 1977/78, Depu-

tado à Assembleia Municipal de Guimarães e Governador Civil do Distrito de Braga de Fevereiro de 1980 a Dezembro de 1982 e 

de Dezembro de 1985 a Novembro de 1995. 

Ao longo de mais de 40 anos, desenvolveu igualmente uma intensa actividade cívica: dirigente de diversas Associações Recreati-

vas, Culturais, Desportivas e Instituições Privadas de Solidariedade Social, Sócio Honorário, Beneficente ou de Mérito de Associa-

ções Humanitárias e outras de Utilidade Pública. 

Como Governador Civil patrocinou a edição “Distrito de Braga”, cujos diversos temas constituem um trabalho panorâmico sobre o 

Distrito considerado pelos comentadores como “o mais completo”. 

Publicou duas edições com o título “Não Basta Reagir, É Necessário Agir”. Foi Governador Civil 1986-1990 e 1991-1994. 

Em Novembro de 1998 publicou um opúsculo com o título “O Caso Vizela” Vergonhosa Capitulação Política. 

Em 10 de Junho de 1990 foi agraciado por Sua Excelência o Presidente da República com a Comenda da Ordem de Mérito Civil. 

Dr. Fernando Alberto, é uma honra entregar os Brasões das nossas Freguesias ao Senhor. 

Muito Obrigado. 

Dr. Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva  



Prestigiado Presidente da Assembleia da União das Freguesias   
Membros da Assembleia de Freguesia 
Presidentes e Representantes das Associações e Organismos 
Senhor Presidente da Direção da Sociedade Martins Sarmento, Dr. Vieira de Castro 
Exmos Concidadãos da União das Freguesias de Oliveira do Castelo S. Paio e S. Sebastião. 
            Minhas Senhoras e meus Senhores, amigos meus, que muito nos honram com a vossa 
amizade e presença. Hoje, através desta sessão é celebrado o dia da UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE OLIVEIRA, SÃO PAIO E SÃO SEBASTIÃO.  
             A 22 de Junho de 1853, D. Maria II por decreto eleva a Vila de Guimarães a Cidade, 
assumimo-lo porque assim foi e a partir dessa data passamos a ser, Freguesias de cidade.                          
Felicito o movimento Associativo e todos os que se disponibilizaram para efectuarem os jogos 
propostos para a Celebração do Dia da UNIÃO. 
Cumprimentamos e manifestamos o nosso maior apreço e respeito por todos os cidadãos que, 
no passado e no presente, aqui ou em qualquer outro lugar, deram e têm dado o seu valioso 
contributo para o enaltecimento das nossas freguesias, Oliveira do Castelo, São Paio e São 
Sebastião. A todos um abraço fraterno, em particular ao Sr. Dr. Fernando Alberto, nosso 
homenageado. 
Agradeço, em meu nome pessoal e do Executivo a vossa amável presença, que muito contribui 
para a dignificação deste singelo mas importante momento. 
A todos o nosso muito obrigado por terem aceite este convite. 

TELEFONES ÚTEIS 

Bombeiros Guimarães……..253 515 444 

Hospital Guimarães………….253 540 330 

Hospital Privado AMI………..253 420 300 

Polícia Judiciária……………...253 255 000 

P. S.P. Guimarães…………….962 000 445 

Polícia Municipal………………421 421 222 

G.N.R………………………………253 422 575 

Brigada Trânsito……………...253 262 460 

Câmara Guimarães………….253 421 200 

EDP geral……………………..…253 005 100 

Vimágua geral……………….…253 439 560 

Informações 

Mensagem do Presidente do Executivo  
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

No próximo dia 28 de Setembro realiza-se 

uma Assembleia da União das Freguesias 

pelas 21h30 com a seguinte ordem de tra-

balhos. 

1– Leitura  e votação da acta anterior 

2. Apresentação discussão e votação do Or-

çamento Rctificativo para o ano de 2016. 

3– Outros Assuntos 

 

PARTICIPE - É UM DEVER DE CIDADANIA 

 

 

 

Regra Geral dos Jogos 

eia atentamente as regras do jogo e combine com os demais aquelas que são 

as regras, e não haverá mudança nas normas, mesmo que digam que está 

habituado a jogar de “outro modo” e que na versão anterior do jogo não 

tinha essa regra.  

Este manual é para ser obedecido, tendo como regra suprema e absoluta a 

da amizade e de princípios de cidadania. 

1-Lave as mãos com sabonete ou outro detergente, antes de realizar o jogo. 

2-Tratará cada peça do jogo como se lhe pertencesse, sem amassa-las, 

dobra-las, arremessa-las, risca-las, estraga-las, coloca-las na boca, ou 

brincar com elas de forma indevida. Tenha consciência que cada componente 

foi fabricado com uma única e exclusiva função a de ser utilizada neste jogo 

e apenas para isso. As peças do jogo precisam de cuidados e de carícias. 

3-Ao terminar o jogo ajudará a guarda-lo, de forma organizada. 

4-Antes, durante e após a partida terá em mente que ao redor do jogo deve 

de reinar a harmonia, a compreensão, a amizade, a fraternidade e a 

solidariedade. Discussões sobre regras e procedimentos dos outros 

jogadores, devem ser feitas de forma ética, educada e ponderada. 

5-Respeitará o nível de conhecimento do jogo de cada participante, 

aguardando pacientemente as explicações para queles que são aprendizes. 

6-Copiar é errado. Não faz parte do jogo espiar de cantinho. 

7-O Blefe, assim como a provocação, a ironia e outras formas verbais, 

gestuais de se atrapalhar o outro jogador, não são permitidas. 

8-Respeitar os pedidos de pausa para “WC” do outro jogador, sem 

adulterar as peças enquanto ele atende uma “chamada da natureza”. 

9-Atender telemóvel durante o jogo é permitido nos seguintes casos: 

a)Morte e namorada(o) ciumenta(o). Máximo para dizer ”um beijo 

amor, te amo”. 

10-Respeite as regras do organizador, seja honesto e aceite a derrota da 

mesma forma que aceitaria a vitória, estendendo a mão aos seus amigos de 

jogo, pois ali não há adversários (as), mas companheiros (as). 

                            Bom jogo, divirta-se, seja feliz. 

  Na era do século xx1, do 16º ano, do mês de Junho, Dia da União das     

Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião - Guimarães 
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