COMEMORAÇÕES DO 182.º ANIVERSÁRIO

DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA

Em reunião do Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade a proposta do Presidente
de Câmara, Humberto Brito, que concede a Albino António Carneiro de Andrade, gestor
bancário - Medalha Municipal de Honra; Armando Coelho Ferreira da Silva, professor
catedrático - Medalha Municipal de Honra; Fernando Gil Pires de Melo, gastrónomo,
Embaixador do Capão à Freamunde - Medalha Municipal de Altruísmo e Mérito; Orfeão de
Eiriz, grupo coral - Medalha Municipal de Altruísmo e Mérito; Reinaldo da Silva Campos,
músico e maestro do Orfeão de Eiriz - Medalha Municipal de Altruísmo e Mérito; Zeferino Júlio
de Matos Barbosa, empresário e Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Paços de Ferreira - Medalha Municipal de Altruísmo e Mérito.
NOTAS BIOGRÁFICAS DOS HOMENAGEADOS

ALBINO ANTÓNIO CARNEIRO DE ANDRADE

Albino António Carneiro de Andrade, 54 anos, natural de Casa de Repezes, Penamaior (Paços
de Ferreira). Licenciado em Economia (Faculdade de Economia da U. Porto / 82-87), obteve
Pós-graduação em Análise Económica Financeira (Faculdade de Economia da U. Porto), MBA –
AESE /IESE Madrid, MBA - INSEAD /Fontainbleaux/Paris, Programa avançado de gestão de
empresas - Católica Business School, Programa para Board Members – BCE (Banco Central
Europeu), Membro do grupo dos ex-alunos notáveis da Faculdade de Economia da U. Porto e
Tutor de teses de mestrado de alunos da Universidade Católica, desde 2008, na área da Banca
e Seguros). Do percurso profissional destaca-se: Vice-Presidente do Banque BCP France,
Diretor Geral/Coordenador do Millennium BCP Região Norte, Diretor Coordenador Residentes
Exterior, Diretor Coordenador da Direção de Gestão de Segmentos, Diretor Regional
Millennium BCP, Assessor da Comissão Executiva e Diretor Coordenador do Credibanco (2000),
Responsável pelo projeto Avançar MBCP 2017 (projeto estruturante e estratégico do Banco),
Responsável pelo projeto M 2012 (projeto estruturante e estratégico do Banco) e Responsável
pelo lançamento Banca Telefónica (1995).
ARMANDO COELHO FERREIRA DA SILVA
Armando Coelho Ferreira da Silva, 75 anos, natural de Sanfins de Ferreira (Paços de Ferreira).
É professor catedrático jubilado do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e investigador do CITCEM - Centro de
Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e Fundação para a Ciência e Tecnologia. Arqueólogo e professor

José Vinha
Gabinete de Imprensa
Câmara Municipal de Paços de Ferreira
jose.vinha@cm-pacosdeferreira.pt
Telemóvel 961 306 492
Tlf 255860700 * 300400014
http://www.cm-pacosdeferreira.pt/
https://www.facebook.com/municipiopacosdeferreira?fref=ts

1

COMEMORAÇÕES DO 182.º ANIVERSÁRIO

DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA

universitário, com principal área científica de docência e investigação relacionada com a protohistória e a romanização, em particular da cultura castreja do noroeste peninsular, e com temas
de museologia e património, dirige o Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins, desde 1982,
e o Centro de Arqueologia Castreja e Estudos Célticos, em Paços de Ferreira.
Concluiu o Curso de Teologia pelo Seminário Maior do Porto e a Licenciatura em História,
Doutoramento em Letras (especialidade de Pré-História e Arqueologia) e a Agregação em
História, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde exerceu diversos cargos
pedagógicos, científicos e académicos, nomeadamente, o de diretor do Instituto de
Arqueologia e Presidente do Departamento de Ciências e Técnicas do Património. Dirigiu
inúmeras campanhas de escavações arqueológicas em sítios pré-históricos, proto-históricos e
romanos, em especial na Citânia de Sanfins, com direção da primeira campanha em 1968.
Desenvolveu variadas ações na área da Museologia e Património, designadamente na
conceção de projetos museológicos, consultoria científica de exposições e coordenação de
cursos, onde se distinguem a reformulação do Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins, o
projeto de musealização do Museu Municipal - Museu do Móvel e a exposição Citânia de
Sanfins - Uma capital castreja, no Museu Nacional de Arqueologia, e a promoção da Rede de
Castros do Noroeste. É autor de extensa bibliografia especializada, publicada em Portugal e no
estrangeiro, designadamente em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Brasil, com
referência particular para a tese de doutoramento sobre A cultura castreja no Noroeste de
Portugal, Paços de Ferreira, 1986 (2ª ed., atualizada, 2007). É presidente da direção do
Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes. Recebeu a medalha de ouro da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto e a medalha de mérito científico e cultural, classe ouro, da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e foi galardoado pela Associação dos Amigos da Cultura
Celta (Casa da Galiza, Madrid).
FERNANDO GIL PIRES DE MELO
Fernando Gil Pires de Melo, 53 anos, natural de Paranhos (Porto). Teve desde os primeiros
anos forte queda para as ciências e findos os estudos secundários entrou no IST, Eletrotecnia
em 1982, onde descobriu o mundo da Matemática e da Física que o fascinou a ponto de, a
conselho dos professores José Mariano Gago e Carlos Matos Ferreira, mudar para Engenharia
Física Tecnológica, seguindo depois a via da investigação no Ineti em Deteção Remota. No
decurso do seu doutoramento, ingressou no grupo europeu de raciocínio espácio-temporal,
especializando-se em métodos formais. Desenvolveu uma linguagem de descrição de cenas
que veio a aplicar a análise automática multirresolução de imagem, que constituiu o núcleo da
tese de doutoramento. Na Universidade Autónoma de Lisboa “Luís de Camões” foi regente
das cadeiras de Computação Gráfica, Redes de Computadores e Sistemas Operativos,
desenvolvendo particular gosto pelo exercício académico e atividades de divulgação. O
jornalismo surgiu-lhe no caminho quando também no decurso dos seus trabalhos conducentes
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ao doutoramento, e estagiou nos jornais O Independente e Semanário, escrevendo sobre
ciência, informática e tecnologia. Em 1993 assumiu funções de editor na revista Exame. O seu
gosto particular pelas áreas de vinhos e gastronomia levou-o a procurar formação nessas áreas,
iniciando um périplo internacional que foi associando à vida científica, até que assumiu em
1995 definitivamente a atividade de crítico de vinhos e comida. Escreve atualmente na revista
Evasões, Diário de Notícias, revista vinho Grandes Escolhas, ao mesmo tempo que se dedica à
investigação em temas verticais com particular afinco, como é o caso do Capão de Freamunde,
História da Alimentação, Pastel de Nata e outros. O ensino continua a ser um chamamento e
desenvolve atualmente atividades nas escolas superiores de hotelaria e turismo de Portalegre,
Lisboa e Setúbal. Marcos da vida pessoal e profissional: Delegado Científico NATO EUCLID no
Research Technology Programme RTP 9.5, Ground Segment Technology, representando
Portugal. Autor do guia Restaurantes de Portugal (2014), Cofina/Continente, Embaixador
honorário do “Capão à Freamunde”, desde 2013; Autor do Guia Turismo no Douro (2009),
Estrutura Missão Douro; Autor do Guia de Restaurantes e Vinhos de Portugal (2007), Revista
de Vinhos, Presidente de Júri do Concurso Mundial de Bruxelas (Vinhos), desde 2004, Segundo
classificado ex aequo no prémio CGD do IST para as melhores teses de licenciatura no ano, em
1988. Tese: “Representações de informação bidimensional em aplicações de deteção remota”,
tendo obtido a classificação de 20 valores.
ORFEÃO DE EIRIZ
Orfeão de Eiriz. Começou em 1986, aquando da visita pastoral do Sr. Bispo Auxiliar do Porto,
D. José Augusto Pedreira. O então grupo coral que o recebeu e calorosamente embelezou a
sua celebração litúrgica foi, pelo Sr. Bispo, muito elogiado e incentivado a germinar. As Bênçãos
deram então origem ao nascimento do Orfeão de Eiriz, a 4 de julho de 1987, reconhecido e
devidamente autorizado pelo Paço Episcopal. A 11 de Novembro de 1987 foi fundada a
Associação. O Orfeão de Eiriz está sediado na Freguesia de Eiriz, do concelho de Paços de
Ferreira. Desde tempos imemoriais que as gentes de Eiriz demonstraram uma excecional
aptidão para o canto e para a música. Trata-se de uma freguesia com tradições seculares na
música. Talvez a ruralidade do passado ajudasse a desenvolver tão boas vozes. Durante os anos
60, havia muitos filhos da terra espalhados pelas diversas filarmónicas da região, que davam
para formar uma banda. Este modo de ser tão natural, tornou Eiriz conhecida como a “Aldeia
da Música”. Em 1988 fez a sua primeira gravação em estúdio e as crescentes solicitações para
o grupo cantar foram deixando no ar a frescura e leveza de um excelente timbre musical. Cedo
a população verificou que o grupo possuía qualidade e os convites para cantar com outros
Coros e Orfeões não se fizeram esperar. O Orfeão de Eiriz já levou os seus cantos aos quatro
cantos de Portugal. Desde atuações no concelho, na Golegã, em Viseu, Águeda, Rio Tinto, Vila
Nova de Gaia, Aveiro, Amarante, Marco de Canaveses, Vila do Conde, Porto, entre outros. Este
orfeão já atuou em programas de entretenimento televisivo e em cerimónias religiosas
transmitidas em direto, quer pela televisão, quer pela rádio. Possui um variado reportório do
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qual faz parte quer música litúrgica, quer música profana. O grupo está devidamente
autorizado pelo Sr. Bispo da Diocese a cantar em alturas festivas, como, por exemplo,
casamentos.
No que respeita à parte profana, o orfeão possui um variado reportório de música polifónica e
clássica e cantares populares. Em 1997 integrou uma série de gravações que deram origem a
um CD lançado pela editora Public-art, intitulado de “Os Melhores Coros da Região Norte”. No
dia 30 de junho de 2001, tiveram finalmente a inauguração da tão desejada sede, oferecida
pela Junta de Freguesia de Eiriz. Um dos objetivos do grupo é o intercâmbio com outros grupos
que têm o mesmo propósito – cimentar a alegria e consolidar o amor através da música. Pois
a música é a chave de ouro da felicidade. Já dizia Santo Agostinho: “Cantar é próprio de quem
ama.”
REINALDO DA SILVA CAMPOS
Reinaldo da Silva Campos, 75 anos , natural de Carvalhosa (Paços de Ferreira). Nascido no seio
de uma família humilde, aos quatro anos fixou-se na freguesia de Eiriz, onde estudou, cresceu,
construiu a própria habitação e constituiu família. Desde muito cedo apaixonou-se pela
música. Iniciou os estudos musicais aos 10 anos com o Professor Albano Neto. Aos 11 anos
entrou como executante na Banda Marcial de Paços de Ferreira, onde permaneceu durante
vários anos, tocando “Cornetim”. Além da participação em filarmonias, aproveitou a passagem
pela instituição militar onde, além de músico, concluiu os cursos de harmonia, de
instrumentação, de acústica, de direção de bandas, de técnica vocal e de direção de coros.
Como executante domina os seguintes instrumentos musicais: o fliscorne, o cornetim, o
trompete e o eufónio. Possui carteira profissional de trompete, com averbamento de regente
de bandas e coros. Fez harmonizações musicais para coros, tais como: “Ó Minha Rosinha”, “Ó
Senhora Ana”, “Negro Melro”, “Hino de Eiriz”. Foi professor de música em vários agrupamentos
do 1º ciclo. É regente do Orfeão de Eiriz desde a fundação, em 1987. É maestro do Coro
Litúrgico da Paróquia de Eiriz. A música coral é a sua área de eleição.
ZEFERINO JÚLIO DE MATOS BARBOSA
Zeferino Júlio de Matos Barbosa, 64 anos, natural de Penamaior (Paços de Ferreira). Sóciogerente de uma das mais conceituadas empresas de contabilidade, a Agência Continental.
Começou como funcionário tendo em pouco tempo chegado à gerência da empresa acabando
por a adquirir. Fundada no final da década de 60, na altura da grande odisseia da Indústria do
Mobiliário em Paços de Ferreira, ajudou a Agência Continental a servir de trampolim a muitos
industriais, oferecendo sempre um serviço de apoio muito diversificado na área da
contabilidade, dos seguros, dos licenciamentos industriais, etc. Começou com apenas 4
pessoas nos seus quadros. Atualmente Zeferino Barbosa, em conjunto com a esposa Teresa
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Barbosa, são os gerentes de um grupo de empresas, onde se destacam também, para além da
Agência Continental, a Zeferino Barbosa – Mediação de Seguros; a Asobrab – Mediação de
Seguros; a Arquipaços e a Sasobrab. Tem ao serviço 73 colaboradores, divididos em 4
escritórios, que fazem da Agência Continental um grupo credível, aceite por todos como
baluarte de bem servir e honestidade. Atualmente partilha a sua atividade profissional com a
presidência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, cargo
que exerce desde 2009 como Vice-Presidente e desde 2012 como Presidente.
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