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DESPACHO  
 

 

LUTO MUNICIPAL PELA MORTE DE EURICO SILVA PINTO – REVERENDO PÁROCO DAS FREGUESIAS 

DE PAREDES DE COURA E RESENDE 

 
 

=== Foi com profunda tristeza que recebemos, no dia 22  de novembro, a notícia da morte de Padre 

Eurico Silva Pinto, Pároco das Freguesias de Paredes de Coura e Resende, vítima de doença prolongada. 

 

=== Natural de Ponte de Lima, foi um grande bairrista, chegando a pertencer à comissão que organiza as 

tão conhecidas Feiras Novas. Foi também na Igreja Matriz da Vila mais antiga de Portugal que cantou 

Missa Nova. Em Braga, cidade dos arcebispos, fez os seus estudos nos seminários, que lhe deram a 

formação para exercer o sacerdócio. Em Paredes de Coura e Resende, será lembrado para sempre como 

um pastor que deixou obra, tanto a nível material, como espiritual.  

 

==== Grande reformador, foi durante a sua administração que todas as capelas da freguesia foram 

restauradas, algumas ampliadas, dotadas das melhores alfaias religiosas e tudo quanto confere aquele 

grau de solenidade necessário, ou não tivesse ele lidado de perto com os arcebispos, onde o rigor e a 

disciplina imperam. Foi há uns anos que, fruto do interesse e do bairrismo de muitos, a Capela da Sra. das 

Neves, no Lugar de Santa, se manteve em solo da paróquia, visto o seu antigo proprietário a ter vendido 

com intenção de reconstruir em Ponte de Lima.  

 

=== Através de uma doação, a capela, que está no lugar onde se supõe ter sido a primeira Matriz da Vila, 

ficou em solo courense, foi reconstruída e hoje pode ser admirada e visitada por todos, formando um 

belo conjunto arquitectónico com o cruzeiro. Foi ele o grande impulsionador, muito embora não fosse 

Capelão, das obras do Templo do Divino Espírito Santo, onde o restauro deixou à vista todo o esplendor e 

beleza dos seus interiores. Também a Igreja Matriz sofreu obras de melhoramento e apetrechamento. 

 



=== Foi também pela sua mão que regressou a imagem da padroeira, Santa Maria de Paredes, ao seu 

templo, tendo sido colocada desde então no altar-mor por cima do sacrário. Nessa parte da igreja 

também fica a imagem de Cristo Crucificado, outra obra de arte trazida pelo reverendo pároco para esta 

sede de arciprestado. 

 

=== Além do contributo pastoral, foi também professor de muitas geraçoes de courenses  e fez parte  da 

Comissão de Festas de Paredes de Coura, onde também  deixou o seu cunho: os  coretos construídos nas 

Oficinas Municipais foram ideia sua. Pertenceu trambém ao conselho fiscal da Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva de Paredes de Coura.  

 

=== Administrou a paróquia de Santa Maria de Paredes e a paróquia de Resende por mais de 34 anos. 

 

=== Foi distinguido em 10/08/2013, com a Medalha de Mérito Prateada do Município, por deliberação 

unânime na sua reunião de 15 de jullho  de 2013, que  reconheceu a  ação pastoral e social desenvolvida, 

ressalvando as suas atividades sociais, indelevelmente  associadas às qualidades de pároco, durante mais 

de trinta anos neste concelho. 

 

Dada a natureza das funções empenhadas, as suas excecionais qualidades humanas e pastorais, 

determino, nos termos do nº 3 do artigo 35.o do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

 

1- luto municipal no dia 23 e 24 de novembro de 2020, com colocação da bandeira a meia-haste; 

2- seja apresentada em nome do Município, dos seus órgãos eleitos e todos os seus colaboradores, 

sentidas condolências à família enlutada e a toda em comunidade que enfrenta o sentimento de perda, 

transmitindo-se o teor do presente despacho;  

3- seja o presente despacho levado à ratificação na próxima reunião e Câmara e divulgado nos locais de 

estilo.  

 

Paredes de Coura, 23 de novembro de 2020.  

 

 

 

 

Vitor Paulo Gomes Pereira 

Presidente 


