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FRANCISCA
ABREU

A história de uma vida recheada 
de fortes emoções. Francisca 

Abreu mostra-nos as páginas que 
marcaram a sua infância, fala-nos 
da sua juventude e da mulher que 

chegou a vereadora da Cultura.
Uma entrevista extraordinária em 

jeito de autobiografia.
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

O OUTONO
A ESTAÇÃO DO ANO QUE,
APARENTEMENTE, PODIA
SER ATÉ A MAIS TRISTE, 
NÃO O É EM GUIMARÃES.

Há folhas pelo chão, cheiro a 
castanhas pelas ruas, ouve-se
o rufar das caixas que anunciam
o aproximar da “noite mais longa”, 
da Grande festa dos estudantes, 
e em espaços mais confinados vai 
ouvir-se muito e bom jazz.

Está aí a chegar o S. Martinho,
e haja alegria: “Guimarães vai ter
mais e melhor vinho”, noticiou este 
mês o Mais Guimarães, o novo
jornal dos vimaranenses.

Guimarães pintou-se de cores mais 
suaves e a Penha começa a esconder-se 
mais frequentemente, parecendo-nos, 
nesta altura, ainda mais perto do céu.

A hora mudou e recolhemos mais cedo. 
Aconchegamo-nos mais na família e na 
companhia dos bons amigos. 

Dia 29, vemo-nos no Pinheiro. Vamos 
ao caldo verde (com tora), às papas
e aos rojões, aos grelos e às castanhas 
assadas. E, graças a S.Nicolau,
rufar até ser dia. 

Porque em Guimarães,
Outono traz mais alegria.

Uma névoa de Outono o ar raro vela, 
Cores de meia-cor pairam no céu. 
O que indistintamente se revela,
 Árvores, casas, montes, nada é meu. 

Sim, vejo-o, e pela vista sou seu dono. 
Sim, sinto-o eu pelo coração, o como. 
Mas entre mim e ver há um grande sono. 
De sentir é só a janela a que eu assomo.

Poesias Inéditas (1930-1935). 
Fernando Pessoa.
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Foram muitas as escolas de Guimarães 
que optaram pelo contacto com a rea-
lidade das vindimas no passado mês 
de outubro. As crianças aprenderam 
mais sobre as tradições vitivinícolas 
do concelho e divertiram-se muito no 
acompanhamento presencial do traba-
lho que está na base da produção de 
vinho. A iniciativa pedagógica aconte-
ceu no âmbito da Festa das Colheitas, 
evento cultural da responsabilidade do 
Grupo Folclórico de São Torcato. 

Apesar de o fim de semana não ter 
sido muito agradável em termos me-
teorológicos, chegaram a juntar-se no 
Terreiro da Vila, na tarde de domingo, 
dia 11, cerca de 2000 pessoas para a 
distribuição do vinho. A participação 
foi, mais uma vez, acentuada o que 
levou a “um balanço positivo” por parte 
da organização, avançou Bruno Fer-
nandes, presidente do Grupo Folclórico 
de São Torcato e também presidente 
da Junta de Freguesia de São Torcato.

A Mais Guimarães deixa-lhe algumas 
das fotografias da continuidade da 
tradição em terras vimaranenses.

EDUCAÇÃO E TRADIÇÃO

AS VINDIMAS
E A FESTA DAS COLHEITAS
TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES / GRUPO FOLCLÓRICO DE SÃO TORCATO
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GLÓRIA MARQUES 84 ANOS “Vendo castanhas há mais de trinta anos. Já vendi cas-
tanhas noutros sítios (Rua de Santa Maria, Oliveira, mesmo debaixo dos arcos), mas 
agora estou sempre aqui. Dantes nem era preciso licença, agora é. Mas a licença 
também não é muito cara. Sabe, antigamente vendia-se mais castanhas…O povo 
fazia bicha. Há cerca de quinze anos era “Agora sou eu, agora sou eu” as pessoas 
juntavam-se à nossa volta. Agora não. O povo não tem dinheiro, nem com o preço de 
dois euros o quarteirão, que não é nada caro.”

MARIA DA AGONIA 62 ANOS “Já vendo castanhas desde o tempo em que havia tascas 
e se vendia de tasca em tasca com um tabuleireinho. Isto já vai há 50 anos ou mais. 
Antigamente vendia-se mais das castanhas daqui de Guimarães, agora vende-se das 
castanhas daqui até chegarem as de Trás-os-Montes, que são melhores, aguentam 
mais tempo. Estou a vender a dois euros e meio o quarteirão, preço que já mantenho há 
alguns anos. As vendas não estão muito boas, nos últimos cinco anos têm-se vendido 
menos. Mas eu gosto mesmo do que faço, sinto-me bem a vender castanhas.”

MARIA ISABEL  46 ANOS “Vendo castanhas há 27 anos. Para já estamos a vender a 
castanha daqui de Guimarães, mas na altura de S. Martinho já chega a castanha de 
Trás-os-Montes, que é mais doce, mais saborosa, espera mais tempo do que a daqui. 
Mantive sempre o preço em dois euros o quarteirão, independentemente da 
origem da castanha, e, talvez por isso, não note grande diferença de procura. 
As pessoas já me conhecem e sabem disso.” 

JOAQUINA DE SOUSA 75 ANOS “Vendo castanhas há quase trinta anos. O preço man-
tém-se nos dois euros o quarteirão, mesmo quando chega a de Trás-os-Montes. Cla-
ro que se vende mais por altura dos Santos, S. Martinho e de Santa Luzia, mas acho 
que para já se está a vender um bocadinho menos. Antigamente vendia-se mais, 
notou-se bastante a crise neste negócio. Vou estar cá até acabar a castanha, mais 
ou menos até fevereiro, nessa altura já saberei fazer o balanço.”

PUB

TRADIÇÃO

CASTANHAS, NEGÓCIO
DA ÉPOCA PELAS RUAS 

DA CIDADE
TEXTO: MARCELA FARIA

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

As castanhas são o fruto da época e com a chegada do S. Martinho a 
procura dispara. A qualidade do fruto mantem-se, especialmente na 
que chega de Trás-os-Montes, mas a beleza deste negócio também 
se faz pelas pessoas que encontramos junto aos carrinhos espalha-

dos pela cidade berço. Em 2011 a Câmara Municipal de Guimarães 
encomendou 10 carrinhos, que devidamente decorados adornam 

nesta altura do ano algumas ruas e praça vimaranenses. 

A Mais Guimarães falou com algumas das vendedoras para saber quem 
são estas senhoras que revitalizam, a cada ano, este negócio de época.

GLÓRIA MARQUES 84 ANOS “Vendo castanhas há mais de trinta anos. Já vendi cas-
tanhas noutros sítios (Rua de Santa Maria, Oliveira, mesmo debaixo dos arcos), mas 
agora estou sempre aqui. Dantes nem era preciso licença, agora é. Mas a licença 
também não é muito cara. Sabe, antigamente vendia-se mais castanhas…O povo 
fazia bicha. Há cerca de quinze anos era “Agora sou eu, agora sou eu” as pessoas 
juntavam-se à nossa volta. Agora não. O povo não tem dinheiro, nem com o preço de 
dois euros o quarteirão, que não é nada caro.”

MARIA DA AGONIA 62 ANOS “Já vendo castanhas desde o tempo em que havia tascas 
e se vendia de tasca em tasca com um tabuleireinho. Isto já vai há 50 anos ou mais. 
Antigamente vendia-se mais das castanhas daqui de Guimarães, agora vende-se das 
castanhas daqui até chegarem as de Trás-os-Montes, que são melhores, aguentam 
mais tempo. Estou a vender a dois euros e meio o quarteirão, preço que já mantenho há 
alguns anos. As vendas não estão muito boas, nos últimos cinco anos têm-se vendido 
menos. Mas eu gosto mesmo do que faço, sinto-me bem a vender castanhas.”

MARIA ISABEL  46 ANOS “Vendo castanhas há 27 anos. Para já estamos a vender a 
castanha daqui de Guimarães, mas na altura de S. Martinho já chega a castanha de 
Trás-os-Montes, que é mais doce, mais saborosa, espera mais tempo do que a daqui. 
Mantive sempre o preço em dois euros o quarteirão, independentemente da 
origem da castanha, e, talvez por isso, não note grande diferença de procura. 
As pessoas já me conhecem e sabem disso.” 

JOAQUINA DE SOUSA 75 ANOS “Vendo castanhas há quase trinta anos. O preço man-
tém-se nos dois euros o quarteirão, mesmo quando chega a de Trás-os-Montes. Cla-
ro que se vende mais por altura dos Santos, S. Martinho e de Santa Luzia, mas acho 
que para já se está a vender um bocadinho menos. Antigamente vendia-se mais, 
notou-se bastante a crise neste negócio. Vou estar cá até acabar a castanha, mais 
ou menos até fevereiro, nessa altura já saberei fazer o balanço.”

GLÓRIA MARQUES 84 ANOS “Vendo castanhas há mais de trinta anos. Já vendi cas-
tanhas noutros sítios (Rua de Santa Maria, Oliveira, mesmo debaixo dos arcos), mas 
agora estou sempre aqui. Dantes nem era preciso licença, agora é. Mas a licença 
também não é muito cara. Sabe, antigamente vendia-se mais castanhas…O povo 
fazia bicha. Há cerca de quinze anos era “Agora sou eu, agora sou eu” as pessoas 
juntavam-se à nossa volta. Agora não. O povo não tem dinheiro, nem com o preço de 
dois euros o quarteirão, que não é nada caro.”

MARIA DA AGONIA 62 ANOS “Já vendo castanhas desde o tempo em que havia tascas 
e se vendia de tasca em tasca com um tabuleireinho. Isto já vai há 50 anos ou mais. 
Antigamente vendia-se mais das castanhas daqui de Guimarães, agora vende-se das 
castanhas daqui até chegarem as de Trás-os-Montes, que são melhores, aguentam 
mais tempo. Estou a vender a dois euros e meio o quarteirão, preço que já mantenho há 
alguns anos. As vendas não estão muito boas, nos últimos cinco anos têm-se vendido 
menos. Mas eu gosto mesmo do que faço, sinto-me bem a vender castanhas.”

MARIA ISABEL  46 ANOS “Vendo castanhas há 27 anos. Para já estamos a vender a 
castanha daqui de Guimarães, mas na altura de S. Martinho já chega a castanha de 
Trás-os-Montes, que é mais doce, mais saborosa, espera mais tempo do que a daqui. 
Mantive sempre o preço em dois euros o quarteirão, independentemente da 
origem da castanha, e, talvez por isso, não note grande diferença de procura. 
As pessoas já me conhecem e sabem disso.” 

JOAQUINA DE SOUSA 75 ANOS “Vendo castanhas há quase trinta anos. O preço man-
tém-se nos dois euros o quarteirão, mesmo quando chega a de Trás-os-Montes. Cla-
ro que se vende mais por altura dos Santos, S. Martinho e de Santa Luzia, mas acho 
que para já se está a vender um bocadinho menos. Antigamente vendia-se mais, 
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SUGESTÃO DO CHEF ANTÓNIO LOUREIRO

QUEM QUER, QUEM QUER,
QUENTES E BOAS!
CASTANHAS E JEROPIGA.
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

Meus caros leitores,
O Outono é sem dúvida uma das minhas estações do ano preferidas, pinta a 
paisagem de cores quentes e harmoniosas altamente inspiradoras. 
A minha inspiração para esta receita foram sem dúvida as castanhas…. 
Conforto, lareiras, bom vinho ou jeropiga. Penso no convívio à mesa com amigos 
e a família, nos passeios por paisagens transmontanas onde os frutos secos 
vão caindo à vez: as nozes, as castanhas, as avelãs… nos viciantes cogumelos e 
muitos outros, que me deixam a “viajar” em sabores, formas e texturas. 
Esta receita embora dirigida ao público em geral foi desenhada para os 
apaixonados pela cozinha; aqueles que mesmo sem serem profissionais sentem 
esta arte como sua, procurando sempre que oportuno ir mais além nos seus 
conhecimentos, experimentando, inventando e fazendo com que produtos 
simples se transformem em surpreendentes iguarias.  Bom São Martinho.
 António Loureiro 

GELADO:
Leve as natas a ferver, junte a glucose e o 
açúcar e mexa até se dissolver.
Junte as castanhas cozidas e triture com a 
varinha, passe por um passador de rede 
fina e leve ao congelador até ficar sólido.

CASTANHAS:
Leve as natas ao lume e junte 
as castanhas, deixe cozinhar 
lentamente mexendo até as 
castanhas ficarem cozidas.
Junte o açúcar e triture
tudo até obter um puré.
Coloque o preparado dentro
de um molde de meia esfera
e leve ao frio até ficar sólido.
Derreta ambos os chocolates.
Retire as castanhas do frio e
molde em forma de castanha.
Passe as castanhas por chocolate 
negro e deixe solidificar.
Passe a ponta da castanha pelo 
chocolate branco e reserve.

BOLO ESPONJA:
Triture todos os ingredientes, passe 
por um passador de rede fina. Coloque 
o preparado numa garrafa sifão, junte 
Cápsulas de Óxido Nitroso.

Agite bem e deixe repousar 2 horas no 
frio com a garrafa deitada.
Faça 3 golpes no fundo de 4 copos 
de plástico e encha até meio, leve 
ao microondas na potência máxima 
durante 40 segundos, se não estiver 
cozido deixe mais alguns segundos.
Vire o copo para baixo e deixe 
arrefecer. Descole com uma faca 
quando quiser empratar.

GELATINA:
Leve a jeropiga ao lume e quando ferver 
chegue fogo (com cuidado para não 
se queimar), deixe ferver lentamente 
durante 3 minutos, retire, junte a 
agar-agar mexendo sempre para que 
se dissolva leve a ferver em lume baixo 
durante um minuto. Forre um recipiente 
com pelicula aderente e verta para lá 
a jeropiga. Leve ao frio até solidificar. 
Desenforme e corte em cubos uma parte.

GEL: Triture a parte da gelatina que 
sobrou até ficar em gel.

CROCANTE: Misture o açúcar com 
a farinha, junte o puré de castanhas e a 
manteiga amolecida. Estenda a massa e 
coloque sobre papel de forno, leve ao 
forno pré aquecido a 170ºC durante 7 
minutos ou até ficar dourada.
Retire, deixe arrefecer completamente e 
triture até obter uma espécie de areia.

OURIÇO: Coza as castanhas em água 
com a canela e o anis estrelado. Escorra, 
deixe arrefecer e reduza a puré. Bata os 
ovos com o açúcar até obter um creme 
fofo, incorpore a farinha, adicione o puré 
de castanhas e envolva até ficar com 
uma massa consistente, reserve. Parta a 
aletria em pequenos pedaços, lave uma 
pequena batata, seque bem, espete 
num palito grande, pegue num pouco 
de massa de castanhas e molde em 
metade da batata, espete a aletria na 
massa e leve a fritar em óleo quente, 
até ficar dourada. Deixe arrefecer um 
pouco e retire da batata.

EMPRATAR...

GELADO DE CASTANHAS:
Castanhas 100gr 
Natas 80gr
Açúcar60 gr
Glucose 60gr 

CASTANHAS DE CHOCOLATE:
Chocolate negro 50gr
Chocolate branco 30gr
Castanhas 100gr
Natas 100gr
Açúcar 60gr

BOLO ESPONJA DE CASTANHAS:
Castanhas 65gr
Clara de ovo 165gr
Gema de ovo 80gr
Açúcar 70gr
Farinha 20gr

PARA A GELATINA DE JEROPIGA:
Jeropiga 300ml
Agar-agar 4gr
Açúcar 30gr

PARA O GEL DE JEROPIGA:
Gelatina de jeropiga 100 gr

CROCANTE DE CASTANHAS:
Castanhas 100gr
Farinha 100gr
Manteiga 100gr
Açúcar 100gr

OURIÇO DE CASTANHAS:
Castanhas 100gr 
Aletria 30gr
1 Ovo
Açúcar 60gr
Farinha 30gr
1 Canela em pau
1 Anis estrelado

INGREDIENTES: MÉTODO DE PREPARAÇÃO:
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CULTURA

BASÍLICA 
DE S. PEDRO 
ACOLHEU 
CANTATA AVE 
MUNDI

No âmbito das comemorações dos 
400 anos da Irmandade do Príncipe 
dos Apóstolos, a Basílica de S. Pe-
dro recebeu, em outubro, a Cantata 
Ave Mundi. Dezenas de pessoas en-
cheram a igreja para testemunhar o 
evento cultural e religioso, que con-
tou com as presenças da soprano 
Sylvie Novais e da contralto Marta 
Soares, acompanhadas pelo coro 
de meninos do Colégio Nossa Se-
nhora da Conceição e também pelo 
coro de São Faustino e Lapinha. 

Em novembro, as comemorações 
prosseguem com:
18 novembro – 21h00
CONFERÊNCIA JUBILEU
DA MISERICÓRDIA 
Cónego José Paulo Abreu 

29 novembro  - 10h00 / 12h00
EUCARISTIAS Celebrar a História
Testemunho de um
sobrevivente do Desabamento 
Presença de Nicolinos com
o toque do Pinheiro

FESTIVAL

GUIMARÃES
JAZZ 2015

FOTOGRAFIA: © PETER GANNUSHKIN

TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O MÊS DE NOVEMBRO VIMARA-
NENSE VAI FICAR MARCADO PELO 
INCONTORNÁVEL GUIMARÃES 
JAZZ, QUE ARRANCA NA PRÓXIMA 
QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO, ÀS 
22H00 NO GRANDE AUDITÓRIO DO 
CENTRO CULTURAL VILA FLOR.

A primeira noite do festival está a cargo 
dos Oregon, que regressam após uma 
primeira presença no já longínquo ano 
de 1996. Na noite seguinte, o palco do 
Guimarães Jazz acolhe Brian Blade and 
The Fellowship Band. No sábado, dia 07 
de novembro, há espaço para dois con-
certos. O primeiro, às 18h00, no Pequeno 
Auditório do CCVF, com o Cholet Känzig 
Papaux Trio, criado em 2002, na sequên-
cia de uma residência artística de Cholet 
no Teatro de Auxerre. Este trio apresen-
tará uma música de enorme amplitude 
estética, variando de estilo em cada mo-
vimento. O segundo concerto de sábado 
acontece, às 22h00, no Grande Auditório 
do CCVF com Jason Moran: Fats Waller 
Dance Party. A Fats Waller Dance Party 
propõe a revisitação do reportório de 
Fats Waller, célebre pianista de jazz. 
No dia 08, domingo, o Guimarães Jazz 
acolhe novamente dois concertos. Às 
17h00, o Grande Auditório do CCVF 
enche-se com a Big Band e Ensemble 
de Cordas da ESMAE, uma atuação fruto 
da residência em trabalho dos alunos 
da ESMAE e dos dois compositores que 
os dirigirão, numa semana intensiva 
de ensaios. Às 22h00, na Black Box da 
Plataforma das Artes e da Criatividade, é 
a vez do Projeto Guimarães Jazz/Porta-
-Jazz apresentar-se em concerto.

A segunda semana do festival decorre 
no Grande Auditório do CCVF com os 
inícios marcados para as 22h00. Na 
quarta-feira, dia 11, sobe ao palco The 
Taylor Ho Bynum Quinteto com Taylor 
Ho Bynum, considerado um dos grandes 
músicos da sua geração, e um dos que 

mais tem contribuído para a renovação 
do jazz. Na quinta-feira, dia 12, a noite 
pertence a James Farm, um quarteto 
que reúne Joshua Redman, Aaron Par-
ks, Matt Penman e Eric Harland, quatro 
instrumentistas que há mais de uma 
década colaboram entre si em diversos 
projetos, entre os quais o coletivo de 
compositores e improvisadores SFJazz. 
A noite de 13 de novembro está reser-
vada a um ilustre veterano: Com quase 
oitenta anos de vida, quase sessenta 
dos quais em permanente atividade 
como músico, poeta e escritor, teó-
rico, pedagogo e ativista político, 
Archie Shepp é uma das figuras 
mais marcantes da história do jazz. 
Um momento único para mergulhar 
profundamente no espírito da música 
de um dos mais influentes e criativos 
saxofonistas da história do jazz.

O Guimarães Jazz 2015 encerra no sábado, 
dia 14, e o palco torna-se território da 
Maria Schneider Orchestra. Maria Schnei-
der é uma compositora e líder de orques-
tra multipremiada, vencedora de vários 
Grammys, com uma longa e prestigiada 
carreira no jazz e na música clássica. 

O Guimarães Jazz volta a apresentar 
as já habituais atividades parale-
las: animações musicais em vários 
locais da cidade e as jam sessions (na 
primeira semana no Café Concerto 
do CCVF e na segunda semana no 
Convívio Associação Cultural).
 
Do programa consta também a apresen-
tação do primeiro capítulo do documen-
tário “Uma História de Jazz”, a 04 e 14 de 
novembro, um projeto de Cristina Marvão 
e da produtora Os Fredericos, que preten-
de contar a história do jazz em Guimarães 
através de conversas com quem o vive.

Os bilhetes para os concertos já podem 
ser adquiridos no Centro Cultural Vila 
Flor e na Plataforma das Artes e da 
Criatividade, bem como nos locais 
habituais e sítios da internet.

PUB
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ESPAÇO MARCOS FERNANDES

O SEU ESPAÇO
CHEGOU À AVENIDA
ABRIU EM OUTUBRO, NA AVENIDA S. GONÇALO, EM GUIMARÃES, O 
ESPAÇO MARCOS FERNANDES: UM ESPAÇO ACOLHEDOR PENSADO AO 
PORMENOR PARA O BEM-ESTAR DOS SEUS CLIENTES. 

O Espaço Marcos Fernandes apresenta um 
conjunto de valências distintas nas áreas 
de cabeleireiro (masculino e feminino) e 
estética (manicure, epilações).“Temos 
uma área de cabeleireiro e estética com 
dois corners, um para a área de manicu-
re (unhas de gel, verniz de gel e gelinho) 
pois é um serviço que se encontra muito 
em voga, e um de Barbearia de forma 
a criar um maior conforto aos meus 
clientes masculinos, pois vão usufruir de 
uma confortável cadeira de barbeiro dos 
anos 80”, acrescenta Marcos Fernandes, 
responsável pelo espaço. 

A preocupação com a cultura também 
não passou ao lado de Marcos e na área 
de receção existe um conjunto de livros, 

não só para adultos mas também para 
crianças, à disposição dos clientes.

“Mais do que um cabeleireiro pretendo 
um Espaço para todos os Vimaranen-
ses darem a conhecer a sua arte. Foi 
mesmo por essa razão que pensamos 
o espaço de forma a poder alimen-
tar novas experiências para além do 
serviço de cabeleireiro diário. Receber 
workshops da área da beleza (e outras 
áreas), concertos, djs, bandas e expo-
sições de arte são algumas das opções 
previstas”, destaca Marcos.

A inauguração ficou marcada pela presen-
ça de amigos, clientes e familiares que fi-
zeram questão de vir conhecer e dar apoio 

a este novo projeto. A animação musical 
ficou a cargo do DJ Tiago, que tornou a 
noite bastante divertida e aconchegada.

Marcos Fernandes deu os primeiros 
passos neste ramo há 15 anos, tendo 
adquirido ao longo do tempo diver-
sas formações (em Portugal, Espanha 
e Itália) ao nível de cor e penteados. 
“Além de cabeleireiro profissional sou 
também formador da empresa de cos-
méticos italiana Z.ONE CONCEPT um 
trabalho que me enche de orgulho e 
que faço desde 2010”, ressalva. Marcos 
Fernandes está também várias vezes 
presente em desfiles de moda e a cada 
meio ano apresenta as tendências de 
cor e corte em Lisboa e Porto. 

Avenida S. Gonçalo
nº 1126 R/C Dto,
S. Paio - Guimarães 

Terça a sexta  8h30 às 19h00 
Sábado  9h00 às 19h00 

Contactos
M 918 511 261  T 253 039 626
espacomarcosfernandes@gmail.com

PUB
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TEXTO: ANDREIA LOPES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ESCUTEIROS

FESTA DE S. NUNO ATRAI MEIO 
MILHAR DE ESCUTEIROS

NÚCLEO DE S. DÂMASO
DA FRATERNIDADE
NUNO ÁLVARES
COMEMORA 15 ANOS

Eram homens e partilhavam do ideal 
escutista. Cruzaram-se, ainda crianças, 
nos escuteiros de S. Dâmaso. O tempo 
fez deles antigos escuteiros. A velha 
guarda do agrupamento sem tempo 
para a militância ativa, mas fiel ao ideal. 

Os antigos escuteiros – que já não o são 
– deram lugar ao núcleo de S. Dâma-
so da Fraternidade Nuno Álvares que 
nasceu em 2000 e que este ano assina-
la 15 anos com a maior organização de 
escuteiros adultos da região de Braga: 
a festa de S. Nuno que se realizará já no 
próximo dia 7 de Novembro.

O farnel ficou pronto de véspera. 
À entrada da porta, pronta para carregar 
nas costas, a mochila e apetrechos vários 
que na manhã seguinte servirão para gal-
gar o monte num exercício prazeroso que 
cansa o corpo, mas alimenta a alma.

É uma rotina mensal que se cumpre há 
muitos anos. Em bom rigor, há 15! 
O Núcleo de S. Dâmaso da Fraternidade 
Nuno Álvares nasceu no ano 2000 e 
teve como origem um grupo de antigos 
escuteiros do mesmo agrupamento.

O núcleo “duro”, como lhe chamam, era 
composto apenas por homens que es-
pontaneamente se reuniam para um dia 
passado entre a natureza.

José Luís Silva, atual presidente da 
Direção Regional de Braga da Frater-
nidade Nuno Álvares, quis, na ocasião, 
conferir ao movimento de antigos 
escuteiros um caráter oficial.

Unir no mesmo ideal militantes escutis-
tas que deixaram de estar ativamente 
no Corpo Nacional de Escutas (CNE) era 
um dos objetivos. “Construir uma forma 
diferente de viver o escutismo dentro da 
disponibilidade de cada um”, acrescenta.
A principal diferença comparativamente 
com o CNE é que nas fraternidades já 
não se educam jovens. Estamos perante 
um movimento de escutismo adulto que 
no entanto se distingue do anteriormen-
te designado por “antigos escuteiros”. 

José Luís Silva explica “uma vez escutei-
ro, para sempre escuteiro”.

A Fraternidade Nuno Álvares nasceu 
em Portugal em 1955 e é vista no seio 
escutista como um filho que atingiu a 
maioridade e segue pelos próprios pés 
apesar das vivências comuns.

A assunção da mística escutista; a ci-
dadania e o voluntariado; a proteção da 
Natureza e do ambiente e finalmente o 
catolicismo e a fé são os grandes pilares 
da associação de escuteiros adultos que 
envergam ao pescoço o lenço de cor cas-
tanha simbolicamente aludindo à terra.

DIREÇÃO REGIONAL 
PRESIDIDA POR 
VIMARANENSES

GUIMARÃES É O CONCELHO
DO PAÍS COM MAIS NÚCLEOS

A Direção Regional de Braga da Fraterni-
dade Nuno Álvares é presidida por José 
Luís Silva, vimaranense e associado do 
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núcleo de S. Dâmaso, que tem ao seu lado 
no executivo mais quatro conterrâneos: 
António Melo, de S. Dâmaso; Carlos Alberto 
Santos e António Lima do núcleo de Urgezes 
e António Oliveira do núcleo de Brito. 

Guimarães é o concelho do país que 
conta mais núcleos com um total de 24. 
A região de Braga tem 68 o correspon-
dente a 50% do efetivo nacional.
A festa de S. Nuno, patrono das fraterni-
dades, é o grande acontecimento anual 
cujos festejos se assinalam há 30 anos.
 Como presente de aniversário a Direção 
Regional incumbiu o núcleo de S. Dâma-
so da sua organizavação.

Como tal, Guimarães e a paróquia de S. Dâ-
maso serão, no próximo dia 7 de Novembro, 
o ponto de encontro dos escuteiros adultos 
da região. Esperam-se cerca de 40 núcleos 
totalizando meio milhar de pessoas. 

Deslocada do núcleo de Moreira de Cóne-
gos, a imagem de S. Nuno, chega ao cam-
po de S. Mamede num cortejo automóvel.

Do programa consta ainda uma visita 
guiada à muralha medieval de Gui-
marães, o desfile de escuteiros desde 
o castelo até á igreja de S. Dâmaso, 
eucaristia solene que culminará num 
momento protocolar e finalmente o 
jantar no museu da Sociedade Martins 
Sarmento com a presença das entidades 
oficiais, entre eles Domingos Bragança, 
presidente da Câmara Municipal de Gui-
marães associado do núcleo de Pinheiro 
da Fraternidade Nuno Álvares. 

Na sede dos escuteiros de S. Dâmaso 
terá lugar o segundo encontro de cole-
cionadores escutistas de Guimarães. 

Todos os anos nascem entre quatro a 
cinco novos núcleos de escuteiros adul-
tos, o dobro de há 10 anos.

Outro dado curioso é que a média de 
idades dos elementos é cada vez menor. 
Depois de se tornar caminheiro, o es-
cuteiro opta, ou não, pela formação de 
chefe. Quem não quer continuar junta-

-se normalmente às fraternidades que 
lhe permitem manter a vivência do ideal 
escutista assente na sua disponibilidade.

O núcleo de S. Dâmaso tem 22 elemen-
tos. Deste efetivo, cinco são mulheres. 
A maioria dos elementos deste núcleo 
esteve junto no CNE e junto formou a 
Fraternidade em S. Dâmaso. São ho-
mens – agora também mulheres que ali 
chegaram pela mão dos companheiros 
ou de familiares – que se conhecem des-
de sempre e que têm envelhecido juntos.

Reúnem todas as semanas. E todos os 
meses saem para o campo.

O telemóvel despertou. Hora da alvo-
rada. Lá fora vai nascendo o sol. Na 
cozinha, acondiciona-se a marmita. 
Cheira a fritos. As botas estão calça-
das. O lenço está no pescoço. Bate-se 
a porta. Destino: Gerês. •
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A Quociente, situada na Rua de Santo 
António em Guimarães, apresentou no 

passado dia 24 de outubro, a marca 
Silvian Heach. Uma marca italiana 

criada em 2002, versátil, fascinante e 
dinâmica, que, certamente, marcará 
a moda vimaranense. Luís e Helena, 

gerentes da Quociente, mostraram-se 
muito satisfeitos com a forma como 

os clientes contactaram com a marca 
neste primeiro dia. A Mais Guimarães 

esteve presente na festa do lançamen-
to da Silvian Heach na Cidade Berço, 

uma festa cheia de beleza e glamour, e 
mostra-lhe algumas imagens.

QUOCIENTE

LANÇAMENTO
DA MARCA

SILVIAN HEACH 

Rua de Sto. António · Guimarães

PUB
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No dia 17 de outubro, durante a tarde, 
houve o habitual hastear da bandeira na 
sede da instituição com a interpretação 
do Hino da Cidade. Mais tarde, no Centro 
Paroquial da Vila, decorreu a apresenta-
ção do filme do concerto da Banda no 
XVI Certamen Internacional de Bandas 
“Villa de Aranda”, em Aranda de Duero 
- Espanha, em que a Banda Musical, 
na sua primeira internacionalização 
alcançou o primeiro lugar e viu o seu 
maestro, Vasco Silva de Faria, conquis-
tar também o título de melhor maestro 
presente no certame.

Os festejos tiveram também como 
pontos altos a missa solenizada pela 
Banda na Igreja Matriz e o jantar com os 
associados da instituição.
A Mais Guimarães esteve à conversa 
com Ricardo Lemos, vice presidente 
da Sociedade Musical de Pevidém, que 
elogiou a versatilidade e a qualidade dos 
atuais membros da banda, arriscando 
dizer que, “provavelmente esta é a com-
posição mais completa da história da 
Banda Musical de Pevidém. Antigamente 
tínhamos um ou outro grande músico, 
que agora estão em grandes orquestras, 

mas este é o tempo em que temos um 
grupo de músicos realmente extraordi-
nário e com muita e adequada formação. 
Esta é, como costumo dizer, uma equipa 
de galáticos. São todos muito bons”, 
destacou o responsável.

Ricardo Lemos referiu também que, 
anteriormente, a Banda era composta por 
membros de algumas famílias de Pevidém 
e das freguesias vizinhas, mas agora “a 
realidade é outra e somos procurados 
por jovens de outras zonas do concelho 
e até da região. E isso é fruto do trabalho 
que aqui temos desenvolvido nos últimos 
anos, e também da muita dedicação do 
nosso maestro Vasco Faria. A criação da 
orquestra juvenil e, posteriormente, a 
aposta da instituição na escola de música, 
que nesta altura conta já com cerca de 
70 alunos e que poderá albergar, quando 
a mudança de instalações para a antiga 
escola primária do Bairro em Pevidém 
acontecer, mais de uma centena e meia 
de alunos, trouxe a vertente formativa 
da instituição para o primeiro plano. 
Por isso, os próximos anos serão de 
afirmação da nossa escola de música”, 
acrescentou Ricardo Lemos.

O Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães inaugurou o último  ciclo 
de exposições de 2015, com a mos-
tra “Os Inquéritos [à Fotografia e  ao 
Território] / Paisagem e Povoamento”. 
Tendo como ponto de partida a  expe-
dição à Serra da Estrela, realizada sob 
a égide da Sociedade Martins  Sarmen-
to em 1881, e o trabalho pioneiro e me-
nos conhecido de Carlos  Relvas sobre 
uma considerável porção do território 
português, esta  exposição reúne um 

A SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM, CRIADA EM 1984, COMEMOROU NO 
PASSADO DIA 17 DE OUTUBRO MAIS UM ANIVERSÁRIO. “INSTITUIÇÃO ESTÁ 
EM FASE DE EXPANSÃO”, ASSEGURA RICARDO LEMOS – VICE PRESIDENTE.

MÚSICA

SOCIEDADE MUSICAL
DE PEVIDÉM COMEMOROU
O 121º ANIVERSÁRIO

CIAJG
ACOLHE
ÚLTIMO
CICLO DE 
EXPOSIÇÕES 
DE 2015

TEXTO: ELISEU SAMPAIO
FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt

conjunto de inquéritos ao território em 
que a  fotografia (e em alguns casos o 
filme) assume particular relevância.
O Palácio Vila Flor, onde Paulo Mendes 
também é palco de uma nova  exposi-
ção que apresenta uma antologia das 
obras da série S de Saudade  iniciada 
em 2007. Os trabalhos desta série re-
lacionam-se com as formas,  os meios 
e os métodos, as imagens e as suas 
histórias e conceções que se  transfor-
maram num “património” comum.
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Na consulta de Pediatria 
Desenvolvimento são avaliados 
recém-nascidos, lactentes, crianças e 
adolescentes com perturbações das 
normais aquisições do desenvolvimento 
psicomotor, ou que apresentem factores 
de risco que o comprometam.

A Pediatria de Desenvolvimento 
pretende identificar precocemente 
crianças com alterações das 
aquisições do desenvolvimento 
psicomotor, agilizando o diagnóstico 
desenvolvimental, etiológico e a 
promover a orientação adequada.

A Pediatria do Neurodesenvolvimento 
é um ramo da pediatria que se ocupa 
do desenvolvimento da criança e do 
jovem, pressupondo não só a vigilância 
do desenvolvimento, como também o 
diagnóstico das suas perturbações e 
respetiva intervenção.

O neurodesenvolvimento da criança 
define-se como o conjunto de 
competências por meio das quais a 
criança interage com o meio que a 
rodeia, numa perspectiva dinâmica, 
de acordo com a sua idade, o seu 
grau de maturação, os seus fatores 
biológicos intrínsecos e os estímulos 
provenientes do ambiente.

Fazem parte dessas competências a 
motricidade global, a manipulação, 
as competências sensoriais, como a 
visão e a audição, a comunicação e 
a linguagem, os comportamentos, as 
competências cognitivas não verbais 
e verbais, os afetos e as emoções.

As perturbações do desenvolvimento 
incluem, entre outras:

CRESCER - CENTRO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR

PEDIATRIA DE DESENVOLVIMENTO
COM A DRA. SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

CONSULTA DE PEDIATRIA DE DESENVOLVIMENTO NO HOSPITAL DE BRAGA.
O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR É UM PROCESSO CONTÍNUO, 
DEPENDE DA MATURAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E RESULTA 
DA INTERAÇÃO DE FACTORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS.
APESAR DA SEQUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO SER SEMPRE A MESMA, A 
VELOCIDADE DAS AQUISIÇÕES VARIA DE CRIANÇA PARA CRIANÇA.

• as deficiências motoras,
como a paralisia cerebral;
• os défices cognitivos;
• as perturbações sensoriais,
como a surdez ou a cegueira;
• as perturbações da comunicação, 
como a perturbação específica da 
linguagem;
• as perturbações
comportamentais, como a 
perturbação de hiperatividade
com défice de atenção;
• as perturbações do espectro
do autismo;
• as perturbações da aprendizagem 
escolar, como a dislexia.

Ao longo do tempo em que a Drª San-
dra Costa tem trabalhado no Crescer 
tem ajudado os nossos clientes na 
tão difícil tarefa de Crescer de acordo 
com o desenvolvimento de cada um 
individualmente.

A DRª SANDRA COSTA, 
ESTÁ DISPONÍVEL NO 
CRESCER PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO EM GERAL.
O Crescer – Centro Pedagógico 
Multidisciplinar, nasceu da vontade de 
um conjunto de pessoas associados a 
outras empresas da áreas da educação 
e da saúde, para dar resposta a um 
conjunto de necessidades identificadas a 
nível da problemática desenvolvimento, 
nomeadamente dificuldades de 
aprendizagem e de comportamento.

Este conjunto de pessoas forma 
equipas multidisciplinares na área 
do desenvolvimento infantil, dando 

resposta a um conjunto de crianças 
e jovens e a desafios que surgem ao 
longo de seu percurso, visando criar 
uma sociedade equitativa, com direitos e 
oportunidades iguais para todos.

O Crescer não é apenas mais um centro 
de desenvolvimento infantil.
Pretendemos ser mais abrangentes e 
especializados, pelo que os nossos téc-
nicos buscam constantemente o desen-
volvimento de competências específicas 
nas áreas da Dislexia, do Autismo, da 
Hiperactividade, da Integração Sensorial, 
das Perturbações da Ansiedade, etc.

No Crescer analisamos os 
problemas, procuramos as soluções, 
implementamos a intervenção, num 
espírito de constante actualização, 
partilha de experiências e avanço do 
conhecimento, através de equipas 
multidisciplinares, motivadas para dar 
apoio às famílias, crianças e jovens 
que enfrentam desafios de adaptação, 
alterações de desenvolvimento e 
necessidades educativas especiais.

Qualquer família que nos procure, 
encontra no Crescer os especialistas 
de todas as áreas que possam estar 
envolvidas , tais como:

PSICOLOGIA
TERAPIA DA FALA
TERAPIA OCUPACIONAL
ENSINO ESPECIAL
SERVIÇO SOCIAL
ESPECIALIDADES MÉDICAS
TERAPIAS EXPRESSIVAS
PEDIATRA DE DESENVOLVIMENTO

www.crescer.com.pt
facebook.com/cresceronline

Rua Padre Narciso Melo nº 6 e 25
Riba de Ave 4765-259 Famalicão
252 028 179 – 916 782 862

PUB
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GANDARELA DE BASTO,
SEXTA-FEIRA, VINTE E TRÊS
DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E QUINZE

O quadro que se observa daquela 
janela com vista para o “Solar do 
Souto”, perto da Igreja de São 
Clemente, é melancólico: a tarde 
pinta o céu com as cores do Outono; 
as nuvens, aladas e acinzentadas 
donzelas, ameaçam irromper em choro 
a qualquer momento; o vento, esse 
cavaleiro invisível, assobia nos galhos 
das árvores que enfeitam o monte. 

José Luís, alto, alvo e magro, dono 
dos olhos que contemplam aquela 
paisagem, é um jovem com oitenta e 
três voltas completas ao calendário 
das coisas mundanas. 

“O mundo tem pressa. Eu, já não.”

Serenidade. Contemplação. Sabedoria. 
A vida é uma lenta, mas infalível, 
mestra. 

Professor aposentado, viera viver com 
o seu único filho após o falecimento 
da esposa. Já lá iam cinco anos. 

Alexandre, o filho, morava em 
Gandarela de Basto. Curiosamente, 
habitava a casa que fôra pertença dos 
seus avós paternos, pais do seu pai, 
portanto. A casa passara, por herança, 
para José Luís, e este cedera-a ao filho, 
por altura do casamento deste, em 
Dois Mil e Dois. 

Alexandre era arquitecto. Era parecido 
com o Pai, mas com bem menos 
cabelos brancos no penteado castanho 
claro. Sempre trabalhara em Celorico 
de Basto, apesar de ter nascido e 
crescido em Guimarães, terra da 
Mãe, Carolina, e de ter estudado 
em Coimbra. Foi lá que conheceu 
Teresa, a loira enfermeira que lhe 
enlaçou o coração. Ambos tinham 
um filho, o Jerónimo. Mas a prole 
prometia aumentar: Teresa estava de 
esperanças. Uma menina. 

José Luís, que era filho das terras de 
Basto, fizera quase toda a sua vida 
no coração do Minho (e de Portugal). 
Em Guimarães, claro está. Voltara às 
origens por insistência do filho. 

“Não tem jeito nenhum estar aí 
sozinho, Pai.”, repetiu-lhe, ao telefone, 
Alexandre. Até à resignação.

Não era totalmente verdade que 

estivesse sozinho. Os amigos do 
“Café Oscar”, e algumas visitas que 
costumava receber em sua casa, na 
Avenida General Humberto Delgado, 
os populares “Palheiros, faziam-
lhe companhia, sobretudo à tarde. 
Felizmente, era autónomo, apesar de 
as forças já não serem as de outros 
tempos. O pior era a noite. À noite 
também tinha visitas: memórias que 
lhe beijavam a cara e sussurravam-
lhe ao ouvido. E a mais funesta das 
visitas: a ausência da companheira de 
uma vida. O cancro levara, em braços, 
Carolina. 

Durante dois meses resistiu à teimosia 
do filho com a sua própria teimosia: 
que não queria ir, que não queria dar 
trabalho, que o filho tinha a vida dele, 
etc. Mas lá cedeu.

Os primeiros tempos após a mudança 
foram complicados. Deixava-se 
estar por casa, em frente à televisão. 
Julgava-se inútil. Depois, começou a 
sair. Ocupava o tempo com passeios, a 
pé, pelas redondezas. 

As coisas foram paulatinamente 
mudando. Com o tempo, estabeleceu 
uma ligação estreita com o neto. 

Jerónimo, uma loira miniatura 

PAULO CÉSAR GONÇALVES

MADRINHA
TEXTO: PAULO CÉSAR GONÇALVES 
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES
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do pai, era um menino vivaço e 
curioso. O avô admirava-lhe a 
espontaneidade. Estudava com 
ele, brincava com ele (e com o cão 
da família, o “Sampaio”) e, o mais 
importante de tudo, dava-lhe real 
atenção. Os pais tinham uma vida 
complicada, fruto dos empregos. 
Coisas da modernidade. O avô viera, 
muito oportunamente, suprir a 
“familiar” falha. 

Era José Luís quem ia buscar o neto à 
escola. Primeiro, durante o primeiro ciclo, 
todos os quatro anos. Agora, à EB 2,3 de 
Gandarela, há um mês. Jerónimo, com 
nove anos, estava já no quinto ano.

O relógio de pêndulo anuncia as 
quinze horas. José Luís, que estava 
mergulhado na paisagem que se 
estendia do lado de fora da janela, 
parece emergir para o momento.

É hora de ir buscar o Jerónimo. – murmura. 

Veste o casaco que guardava as 
costas da sua cadeira e sai porta 
fora. Já no átrio da casa, ensaia 
duas festas no dorso do “Sampaio”. 
O cão, um “Golden Retriever” 
de dois anos, fica eufórico. A 
custo, desenvencilha-se da tolice 
desajeitada do canito e segue para 
o portão. Sai. Abre a porta do carro, 
ali estacionado na rua, e entra. 
Ajeita-se, coloca a chave na ignição, 
põe o cinto de segurança, liga a 
viatura e segue em direcção à escola.

A rádio, Renascença, oferece-lhe “Teus 
olhos castanhos”. Por momentos, faz 
dueto com Francisco José. E Carolina 
invade-lhe o pensamento. 

Aquela estrada é calma. Monte e 
campos ladeiam-na até ao reboliço da 
estrada nacional. Daí até à escola é um 
piscar de olhos. Ou dois. 

O Jerónimo já o aguardava, mas do 
lado de dentro do portão da escola. 
Mal viu o velho Mercedes do avô a 
chegar, correu na direcção do porteiro 
e mostrou-lhe o cartão. Estava já 
habituado aos novos ares (e costumes). 

O avô sorri. O “metro e trinta de 
gente” sai pelo portão da escola e 
dirige-se para o carro. Abre a porta 
traseira, lança a mochila para cima 
dos estofos e, de seguida, entra. 
Traz na mão direita um pão com 
marmelada, parte do lanche que a 
mãe lhe arranjara. O avô preparava-
se para falar, mas o pequenito 

interrompe-o:

- Já sei. Eu ponho o cinto. 

Os olhos do avô sorriem. 
Não era isso que eu ia dizer. Era 
mesmo para não sujares os estofos.

Não te preocupes. – responde-lhe o 
neto, fechando a porta.

Colocado o cinto e instalado o
passageiro, o avô arranca. Inicia-se
um diálogo:

- Então, como foi o dia de escola?, 
pergunta o avô, observando o neto 
através do espelho retrovisor.

- Assim-assim..., responde-lhe o
menino, cheio de marmelada na boca.

- Assim-assim?
O que é que aconteceu?

- Sim. Eu explico: estive a jogar futebol 
e falhei duas oportunidades para 
marcar golo.

O avô dá uma gargalhada. Acrescenta:

- Eu perguntei-te pela escola, não foi 
pelo recreio. Malandro...

- É igual.

Acabado o pão com marmelada, 
Jerónimo estica as pernas. Estão 
parados no trânsito. Os seus olhos, de 
um verde inquiridor, procuram os do 
avô. Por via do espelho retrovisor. 

- Avô Zé...

- Diz, moço. 

- Quando andavas na escola o
teu avô também te ia buscar?

O avô surpreende-se com a questão 
do neto. 

- Não, filhinho. O teu avô não conheceu 
os avós. Nenhum. Morreram muito 
cedo. Sabes, quando eu estudava era 
muito diferente. Pouca era a gente
que estudava. 

- Mas tu estudaste..., acrescenta
o pequeno perspicaz.

- Estudei. Primeiro aqui, em Celorico, 
na Escola Primária, que era como se 
chamava antigamente ao primeiro 
ciclo. Depois, com pouco mais do que
a tua idade, fui para Guimarães, para

o Liceu, que naquele tempo era o 
equivalente à tua escola de agora. 

- Foste para longe, vô. Quem é que
te ia buscar à escola?
- Ninguém. Sabes, como te disse, 
pouca era a gente que estudava. 
Os meus pais, teus bisavós, fizeram 
muito sacrifício para que eu pudesse 
estudar. Em Guimarães, no Liceu, 
funcionava o Internato. O Internato 
foi o sítio onde eu fiquei a morar. Era 
onde eu dormia, todos os dias. 

(O trânsito continua lento)

- Todos os dias? Longe da tua casa?

- Longe da minha casa. Só lá ia de 
longe a longe.

- E não tinhas saudades?
- Muitas. Mas tinha de ser. 

- E amigos, tinhas?

- Muitos. Ainda tenho, mas poucos 
desse tempo. Ah, e tinha também a 
Madrinha.

- A tua Madrinha era de Guimarães?

- Não, de Fafe. Mas morava e 
trabalhava em Guimarães, perto do 
Liceu. A Madrinha era a minha família 
quando eu estudava lá. 

- Ela era boa para ti?

- Era uma Santa. A maior de todas. E 
eu nunca lhe pude pagar tudo o que 
Ela fez por mim.

- Não tinhas dinheiro que chegasse, 
avô? Agora já deves ter...eu posso 
emprestar-te as moedas do meu 
porquinho-mealheiro.

O Avô, já emocionado, sorri com a
inocência do menino.

- Meu querido, todo o dinheiro do 
mundo não chegaria para lhe pagar...

(O tráfego, finalmente, avança.
Entram na estrada calma.)

- Avô Zé, como se chama a tua
Madrinha?

- Ana. Ana Joaquina. 

- Posso conhecer a tua Madrinha? Já 
deve ser muito velhinha...
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O avô, com uma lágrima a pender do 
canto do olho esquerdo, respira fundo. 

- Podes. 

- Que bom! Vou dar-lhe um beijo e 
agradecer-lhe o que fez por ti...mas,
ó avô Zé, ainda não me disseste o
que ela fez por ti. 

- Mas vou dizer. Quando te
levar até Ela. 

- E quando é que isso será?

- Nos teus anos. É uma promessa. 

O pequeno sorri. O seu aniversário 
estava próximo: Um de Novembro. 
Chegam à rua da sua casa. Quando 
o avô pára o carro, o neto livra-se do 
cinto e estica os braços para o avô, 
abraçando-o a partir do banco traseiro. 
Oferece-lhe um sentido beijo. Saem os 
dois do carro. José Luís abre o portão, 
entram, e, de imediato, surge Sampaio 
com a língua de fora. Jerónimo 
abraça-o e os dois ficam enrolados 
no chão. A chuva ameaça cair. Talvez 
não passe de ameaça. O avô dirige-se 
para o interior da casa, carregando 
a mochila do neto. E deixa ao 
amalucado duo um conselho:

- Jerónimo, Sampaio, juízo.

Passado um pouco, aparece Jerónimo 
à sala, cheio de baba na cara e pêlos 
de cão no casaco. O avô, que lá se 
encontrava, ri-se. Acrescenta:

- Olha que figura a tua. Vai já lavar 
essa cara e tirar esse casaco. 

O pequeno faz o que o avô lhe 
recomendou e volta para junto dele. 

- Tens trabalhos de casa?

- Só tenho de acabar de ler aquele livro 
do Peter Pan.

Diz-lhe o avô:

- Olha que sorte a tua. Vai lá buscá-lo. 
Vamos lê-lo os dois. 

- Avô Zé, antes disso, só uma pergunta: 
vais mesmo levar-me à tua Madrinha? 

O avô acenou afirmativamente com 
a cabeça, lembrando ao neto que “as 
promessas do vô Zé são sagradas”. 

Jerónimo foi buscar o livro para que 
os dois o pudessem terminar de ler 
juntos. Antes de o fazerem, o avô 
contou ao neto que iria estar ausente 
durante a semana seguinte. Partiria 
hoje mesmo para Guimarães, ao fim 
da tarde, de modo a tratar de assuntos 
relacionados com a sua casa naquela 
cidade. Cinco anos estavam passados, 
era preciso fazer algo por aquela agora 
abandonada moradia. Assegurou-lhe 
que estaria de volta a Trinta e Um de 
Outubro, sábado, dia das Bruxas e 

véspera do seu aniversário. O pacto foi 
selado com um abraço.

Leram o livro. Jerónimo adormecera 
ao colo do avô. Este deitou-o no sofá 
e beijou-lhe a testa. Num espaço de 
minutos, chegara Teresa. José Luís 
despede-se da nora, partindo, de 
seguida, para Guimarães. 

Chegado à Cidade Berço, José Luís 
instala-se em casa do seu amigo 
Francisco, onde permanecerá durante o 
período aprazado. Liga ao filho, dizendo 
que tudo correra sem sobressaltos. 

(Os dias passam)

GANDARELA DE BASTO, 
SÁBADO, TRINTA E UM
DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E QUINZE

É tarde. Com medo da noite, e do 
caminho, José Luís decide não arriscar. 
Deixa o carro em Guimarães. É o amigo 
Francisco quem o leva a Gandarela de 
Basto. Avisa o filho, por telefone, para 
o facto. 

Quando chega, já Jerónimo dorme. 

- Esteve até há pouco acordado, à tua 
espera. Nem foi à noite das bruxas., 
diz-lhe Alexandre.

José Luís passa-lhe a mão pelo cabelo. 
O filho conta-lhe que o menino 
passara a semana ansioso pelo dia de 
aniversário, não pela festa em si, mas 
porque ia conhecer a “Madrinha do avô 
Zé”. O avô e o filho sorriem. Alexandre 
pergunta-lhe se precisa de algo. “De 
dormir”, responde-lhe. 

GANDARELA DE BASTO, 
DOMINGO, UM DE 
NOVEMBRO DE
DOIS MIL E QUINZE
Oito da manhã. O pequeno Jerónimo já 
acordou, e com ele os pais. O avô já se 
encontra desperto há bastante tempo. 
Jerónimo aparece-lhe ao quarto. 

- É hoje, avô. 

- É, parece que sim.
Anda dar-me um abraço. 

O menino corre para os braços do avô. 

- Parabéns! 

- Já vamos, avô Zé?
Ontem estive à tua espera.

- Daqui a pouco. Tive de deixar o carro 
em Guimarães, mas trago-o na volta. A 
minha vista já não é o que era.

- E como vamos? 

- Vamos com os teus pais.

- Eles também vão ver a tua Madrinha?

- Lembras-te do que fazemos todos
os anos, nos teus anos,
desde há cinco anos?

- Uma festa?

- Isso também. Isso até fazemos há 
mais tempo. Mas também vamos 
visitar a avó Carolina ao cemitério. 
- Pois é. Tens razão. E a tua Madrinha 
também vai visitá-la?

O avô sorriu. Alexandre e Teresa 

chamam pelos dois confidentes. Estão 
prontos. Partem para Guimarães. 

GUIMARÃES, CEMITÉRIO
DA ATOUGUIA, DOMINGO,
UM DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E QUINZE
Nove da manhã. O dia de aniversário 
do Jerónimo é também Dia de Todos 
os Santos. O Cemitério da Atouguia 
regista grande afluência. 

O petiz Jerónimo pede à mãe para que lhe 
compre um ramo, para que ele o possa 
oferecer à avó Carolina. No caminho, 
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de todos nós, estudantes. Desses 
estudantes, muitos eram aqueles 
que, como eu, eram de longe. Não 
tínhamos o acompanhamento das 
nossas famílias nem o aconchego dos 
nossos lares. Era ela a nossa família 
em Guimarães. O nosso ombro amigo. 
O nosso pão. Muitas, muitas vezes.

O menino ia interrompê-lo com uma 
questão, mas o avô fez-lhe sinal para 
que não o fizesse. Continuando:

- A loja e casa da Madrinha eram 
junto ao Liceu. Era na loja que nos 
juntávamos, no intervalo das aulas. 
A conversar, a fazer asneiras ou a 
cantar. Quantos de nós lá dormiram! 
Quantos de nós lá comeram! A quantos 

de nós ela fiou, sabendo de antemão 
que nunca veria o dinheiro... E quando 
alguém queria faltar às aulas, e não 
eram tão poucas as vezes em que isso 
sucedia, Ela mandava-o estudar. E 
quando as coisas corriam mal, íamos 
ter com Ela. Ela intercedia por nós junto 
dos professores. Eles respeitavam-
na. Ela protegia-nos. Ela será, para 
todo o sempre, a mais extraordinária 
história de solidariedade humana que 
eu conheço. Por tudo isto, por mim e por 
outros anteriores a mim, ela foi por nós 
chamada de Madrinha e até de Mãe. Nós 
éramos os seus “Meninos”. E foi na sua 
lojinha, simples e escura, que eu conheci, 
há muitos anos, a tua avó Carolina. Vês, 
como lhe poderia eu pagar?

O jovem Jerónimo leu uma
das placas (já gasta e sem a letra “h”) 
daquela campa:

“A  ANA DE MAGALHÃES 
 (SR.A.ANINHAS) 
 OMENAGEM AS.ANT.ESTUDANTES LICEU”
 
Percebe de imediato, após as palavras 
do avô, de quem se trata. “Então ela já 
morreu”, deixa escapar. E abraça o avô, 
que chora. As pessoas que passam 
observam-nos, com admiração. 

O avô pede para que sigam caminho. 
Antes de o fazerem, o pequeno pousa, 
sobre a campa da Madrinha, a rosa que 
a senhora lhe tinha oferecido. 

Os dois, de mãos dadas, seguem por um dos 
caminhos em direcção à saída. Perto do muro 
que cerca o perímetro do cemitério, junto a um 
magnífico túmulo de pedra, está um grupo de 
dez rapazes vestidos de negro. Todos usam 
capas. Também negras. Um deles segura 
um estandarte verde. José Luís reconhece 
o túmulo: é o do Padre Gaspar Roriz. E 
reconhece, também, aquela “comitiva”. 

- Quem são, avô?, pergunta-lhe 
Jerónimo.

O avô, que acabara de enxugar as 
lágrimas e exibia agora um sorriso na 
cara, responde-lhe:

- São Nicolinos, meu menino. Como eu.

- Quem são os Nicolinos?

- É uma história longa, mas eu conto-
ta. Vou demorar dias e dias. Estás 
preparado?

- SIM!

ESTE TEXTO É UMA 
HOMENAGEM À MEMÓRIA DA 
SENHORA ANINHAS, ETERNA 
MADRINHA DOS ESTUDANTES. 
É TAMBÉM UMA HOMENAGEM 
AO PADRE GASPAR RORIZ, NO 
150º ANIVERSÁRIO DO SEU 
NASCIMENTO, E AO GRANDE 
JERÓNIMO SAMPAIO.
NOTA*: A Comissão de Festas Nicolinas faz, 
no dia Um de Novembro, com a “Romagem 
da Saudade”, a sua primeira aparição formal. 
É a apresentação à cidade.

No cemitério da Atouguia são 
homenageadas todas as gerações
de Nicolinos falecidos. 

*texto da AAELG/Velhos Nicolinos,
em www.nicolinos.pt •
 Paulo César Gonçalves 
Por expresso pedido do autor,
este texto não obedece às regras
do novo acordo ortográfico
da Língua Portuguesa.

uma senhora oferece-lhe uma rosa. O 
avô pisca-lhe o olho. A família visita a 
campa da mãe, avó e sogra Carolina. 
Jerónimo deposita o ramo que pedira 
à Mãe e beija o retrato da avó. A 
família passa um bom bocado junto 
ao túmulo, em silêncio. Alexandre e 
Teresa anunciam que vão embora. 
José Luís pede-lhes para que deixem 
Jerónimo com ele. Eles seguirão, dali a 
pouco, no seu carro até Gandarela. É 
então que Jerónimo, impaciente, dirige 
uma pergunta ao avô:
- Avô, a Madrinha não vem?

O avô olha-o. Põe o braço sobre o 
ombro do menino. Diz-lhe:

- É a hora. Vamos. 

E dá-lhe a mão.

Atravessam o cemitério, em 
largura, do lado direito para o 
lado esquerdo. Passam junto 
aos túmulos dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães. Ali bem 
perto, o avô detém-se junto a uma 
campa com várias placas. Puxa 
Jerónimo para junto de si. Coloca-
lhe as mãos nos ombros. O menino 
olha-o. José Luís começa a falar. É 
visível que está comovido.

- Meu pequeno príncipe, o que me 
ligou à Madrinha foi a facilidade com 
que ela conseguiu cativar-me. Essa 
facilidade tocava a sensibilidade 
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Atravessei o Equador em direção 
ao sul e onze horas depois saltei de 
estação. E de estado também. Este 
ano fiquei sem outono. Perdi os dias 
serenados entre os tons que anun-
ciam a renovação. Escapuliu-me a le-
veza do sol morno acariciando a pele 
e o mirar das folhas acastanhadas 
suspensas na fragilidade. Onze horas 
de voo depois estava no hemisfério 
sul tentando compreender os fluxos 
de uma cidade onde residem cerca de 
um milhão e meio de pessoas. Viajar 
atualmente, mesmo para uma geo-
grafia desconhecida, é acompanhada 
por uma noção de dejá vu, tantas são 
as vezes que espreitamos a cidade 
através do satélite. Sobre avenidas, 
praças, ruas, percursos, parece que 
nada nos escapa. Mas o inerte nada 
nos conta. É preciso ouvir os sons, 
ver os fluxos da cidades, perceber as 
suas lógicas, compreender as suas 
rotinas, expressões que decorrem da 
atividade humana, para verdadeira-
mente sentirmos o pulso citadino.

Também é preciso ter sorte. E no 
caso coube-me como parceira de 
viagem Birgit Braatz, nascida alemã 
mas tornada porto-alegrense por ca-
samento com um brasileiro. Falo-lhe 
da Alemanha e da riqueza dos seus 
intelectuais e do meu projeto sobre 
Max Weber. Lamento não compreen-
der alemão. Birgit surpreende-se. 
Ela não só é filóloga como leciona no 
Instituto Goethe e, por isso, com-
preende perfeitamente a minha ques-
tão. Explica-me que, talvez a riqueza 
intelectual alemã resulte da noção 
precisa da língua, e do facto de essa 
precisão decorrer da responsabilidade 
colocada na formulação pelo emissor, 
obrigando-o a facilitar a compreensão 
pelo recetor. Mas aproveita para me 
dar a conhecer aspetos que não devo 
descurar em Porto Alegre: a seguran-
ça! Todo o cuidado, afirma, é pouco.

Constatarei mais tarde que estamos 
perante um fenómeno transversal à ci-
dade. Não há um prédio que não esteja 
envolto numa grade que o enjaula. Em 
áreas mais ricas, a vedação é termi-
nada com eletrificação. No períme-
tro circundante de cada edifício há 
câmaras filmando permanentemente. 
Há sempre um porteiro e, em certas 
situações, seguranças armados com-
plementam o quadro. Estou avisado 
de que não devo atender “celular” na 
rua e, se puder, não devo andar de 
sacola. No meio de tudo isto ando 
todavia confuso porque não vi um 
único polícia na rua. Nem um para a 
amostra. E, andando pela cidade a pé, 
em autocarros e táxis, ainda não vi 
nenhuma situação de perigo. Contei 
a minha estranheza a gente que me 
“enturmou” e todos são unânimes: 
Porto Alegre tem muito bandido e é 
preciso muito cuidado.

Acontece que não consigo deixar 
que o receio me domine. Tenho-me 
esforçado mas ao caminhar na rua a 
envolvente é mais forte e distrai-me 
da preocupação. A minha tentativa de 
instalar medo em mim frustra-me. É 
uma indisciplina mental, um luxo a que 
não me posso dar. Referi isso ao Luiz e 
à Camila, amigos de Porto Alegre que 
estiveram na Universidade do Minho. 
Contam-me que nos primeiros tempos 
que residiram em Braga tinham gran-
des dificuldades em aceitar a serenida-
de que viam. Desconfiavam. Demorou 
tempo até que aprenderam que não 
é preciso andar na rua com o saco 
colado ao corpo e a espreitar por cima 
do ombro. Felizmente habituaram-se 
a caminhar na rua seguros e certos de 
que nada iria estragar a sua paz.

Creio que é isso que está acontecer co-
migo mas pela inversa. Estou em lento 
processo de aprendizagem do medo 
mas revelo alguma incompetência na 
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aprendizagem. É provável que nos 
próximos tempos eu seja assaltado e, 
aí sim, passe a saber como viver.

Do que não consigo livrar-me é 
da tentativa de compreensão do 
fenómeno. O melhor exemplo de 
ausência de medo está descrito por 
John Stuart Mill na formulação da 
liberdade individual como modo de 
existir, algo que cessa na fronteira 
com a organização comum. É algo 
tão naturalizado em Inglaterra ao 
ponto da polícia não precisar de 
armas. Mas não me escapa as lições 
de Michel Foucault no entendimento 
da liberdade ajustada à noção de 
microfísica na qual, um poder disci-
plinar, em vez de destruir, fabrica e 
molda o indivíduo com a introdução 
de um saber que, sem este perceber, 
o anula. É assim provável que o medo 
se tenha constituído como uma mi-
crofísica em Porto Alegre. Em vez de 
se combater esse medo agindo contra 
ele, usa-se o mesmo medo na sua 
qualidade menos onerosa para manter 
o indivíduo preocupado e confinado.

A outra solução seria agir contra 
“os bandidos”, monitorizando-os e 
intervencionando as zonas pobres 
que os produzem, o que custaria 
muito dinheiro. Numa viagem de 
“ônibus” escutei a conversa de 
duas jovens do secundário. Uma 
explicava como o negócio de um 
familiar f icara atrativo porque 
o “edifício não tinha grades na 
frente”. Mas, perante um assalto 
realizado pelo telhado, a beleza irá 
desparecer porque “agora vai ter 
grade”. Percebi: mesmo ainda não 
estando possuído, caminho para, 
brevemaente, ser habitado pelo 
medo de Porto Alegre. •
 Esser Jorge Silva 
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JAIME OCULISTA

25 ANOS
DE EXCELÊNCIA
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A EMPRESA JAIME OCULISTA INICIOU A SUA ATIVIDADE 
NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1991 EM V. N. DE FAMALICÃO, 
TENDO COMO PRINCIPAL ATIVIDADE A COMERCIALIZAÇÃO 
DE MATERIAL DE ÓTICA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OPTOMETRIA E CONTACTOLOGIA. 

Numa dinâmica de crescimento, 
em 1993, inaugurou a segunda loja, 
em Santo Tirso na Praça General 
Humberto Delgado, com o mesmo 
conceito. Em 1997 adquiriu um novo 
espaço em V. N. Famalicão, preten-
dendo diversificar e melhorar os seus 
serviços, numa localização mais fre-
quentada. Em 1999, acompanhando o 
desenvolvimento urbano da Trofa, a 
empresa resolveu abrir mais um novo 
espaço comercial com as mesmas 
valências das anteriores. Em 2003, 
surgiu a oportunidade de inaugu-
ração no centro de Guimarães, no 
Largo do Toural, onde desenvolveu 
um espaço mais amplo e com várias 
valências relacionadas com o ramo 
da ótica e serviços de saúde.

Mais tarde, em 2006, abriu um espaço 
comercial em Vila das Aves e em 2010, 
a Jaime Oculista desenvolveu, em Santo 
Tirso, um projeto em parceria com a em-
presa alemã Carl Zeiss Vision, marcando 
a estreia no Norte, e segunda no país, do 
conceito ZEISS EXPERIENCE: um concei-
to de loja inovador, recheado de design, 
luz e tecnologias da Carl Zeiss Vision. 
Nesta parceria destacam-se materiais e 
tecnologias modernas e ecológicas. Uma 
grande parte da loja está apetrechada 
de tecnologias da Carl Zeiss Vision que 
permitem ao consumidor uma intera-
tividade dinâmica e prática de forma a 
saber mais sobre lentes oftálmicas. 

A empresa Jaime Oculista abriu, em 
2013, um novo espaço em Barcelos, 
renovado e com conceito diferen-
ciador no local e em 2015, inaugurou 
também um novo espaço em Vizela.

Todos os estabelecimentos da em-
presa Jaime Oculista dispõem de um 
conjunto de equipamentos técnicos 

e serviços especializados de quali-
dade superiormente reconhecida. 
Desta forma, a empresa assegura um 
serviço completo e competente para 
dar resposta às necessidades dos 
Clientes. A empresa sempre procu-
rou, ao longo dos anos, manter uma 
relação de confiança e profissiona-
lismo com os Clientes e fornecedores 
e desenvolver a sua atividade com o 
maior rigor, inserindo no seu quadro 
social, profissionais licenciados em 
Optometria, técnicos de ótica ocular 
diplomados e assistentes de ótica 
com formação específica. 

A Jaime Oculista tem colaborado com 
as Universidades do Minho e Beira 
Interior e com escolas que desenvol-
vem cursos de formação profissional 
no ramo da ótica ocular na compo-
nente de estágio. Alguns profissio-
nais, optometristas, acabaram por 
ser integrados nos recursos humanos 
desta empresa que conta atualmente 
com vinte e cinco colaboradores. 

 A Jaime Oculista, certificada no âmbito 
da qualidade, foi distinguida, desde 
 2008, pelo IAPMEI, com o estatuto de 
 PME Líder, mantendo essa distinção 
 até à data de hoje. Em 2009 foi também 
 reconhecida como PME Excelência, 
 mantendo esse estatuto até 2011. 
 Estas distinções reconhecem 
 publicamente o mérito da estratégia 
 de crescimento e esforço de 
 competitividade. Estratégia que 
 tem estado sempre associada a uma 
 postura de rigor, transparência e grande  
 qualidade na prestação de serviços. 
 
Jaime Oliveira, sócio fundador, possui 
o curso de optometria/contactolo-
gia e técnico de ótica ocular e conta 
atualmente com trinta anos de expe-

Largo do toural, nº 28-31
4810-427 Guimarães

Tel 253 515 317  •  Tlm 910 539 784 
guimaraes@jaimeoculista.pt

Seg a sexta 09h30-13h00 / 14h00-19h00
Sab 09h15-13h00 / 14h00-18h00

FACEBOOK.COM/JAIMEOCULISTA
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Aconteceu em outubro mais uma ex-
posição ExpoCasamento no Multiusos 
de Guimarães. A feira, especialmente 
destinada a quem se prepara para 
dar o nó, apresenta várias opções em 
diversas áreas. Quintas, catering, vesti-
dos de noiva, fatos para noivo, brindes 
e recordações, música e animação, fo-
tógrafos e joalharia foram algumas das 
representações que estiveram presen-
tes na última edição. A Mais Guimarães 
deixa-lhe algumas imagens do evento:

REALIZOU-SE NOS DIAS 24 
E 25 DE OUTUBRO A EXPO 
CLÁSSICOS - 8º SALÃO DE 
AUTOMÓVEIS E MOTOS ANTIGOS 
DE GUIMARÃES, QUE ESTE ANO 
TEVE COMO ATRATIVO CENTRAL 
UMA MOSTRA DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE PASSAGEIROS.

Organizada pela Tempo Livre e pelo 
CAAG - Clube de Automóveis Antigos de 
Guimarães, a Expo Clássicos verificou 
uma excelente adesão de público, que 
foi superior a 10 mil entradas. 

Além da Mostra de Transportes 
Públicos de Passageiros– em que 
se apresentou um conjunto único 
de relíquias – foram assinaladas 

efemérides de marcas e modelos que 
completam 30, 40, 50 ou 60 anos de 
idade – Renault 5 GT Turbo (30 anos), 
Jaguar XJS, BMW Série 3 E21 (40 anos), Fiat 
1100 Tv Transformabile (Spider) (60 anos).

A par da exposição de autocarros 
clássicos foi apresentada também 
uma coleção ímpar de cerca de 200 
imagens que ilustram mais de 40 
anos de transporte rodoviário de 
passageiros em Portugal.

Durante o certame, pelas ruas 
da cidade, circulou um autocarro 
clássico dos anos 60 (um icónico 
autocarro britânico de dois andares 
- conhecido AEC Routemaster de 
1967) que fez nos dois dias da Expo 
Clássicos um circuito permanente e 
gratuito entre o centro da cidade e o 
Multiusos de Guimarães. •  

EVENTO

EVENTO

EXPOCASAMENTO 2015

MAIS DE 10 MIL PASSARAM 
PELA EXPO CLÁSSICOS

TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

TEXTO: ELISEU SAMPAIO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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ENTREVISTA

 FRANCISCA 
ABREU

Na memória de todos está a vereadora da Cultura. Foi-o durante 16 anos. Mas o 
que Francisca Abreu tem para contar é tão mais do que isso. Nasceu numa aldeia 
nas margens do rio Vizela e foi a tenacidade da mãe que a libertou de uma vida 
que se previa triste. A mãe, a mãe, a mãe. Mulher e referência que marca a forma 
como narra a sua história, numa entrevista em jeito de autobiografia.

“FOI SEMPRE CLARO
PARA A MINHA MÃE
QUE ME TINHA QUE DAR
A CARTA DE ALFORRIA.
ESSA CARTA DE ALFORRIA 
ERAM OS ESTUDOS”.

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU
FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES
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“SEMPRE QUE VIA QUE A MINHA MÃE TINHA BOLINHOS DE 
BACALHAU NA GAVETA DA MESA DA COZINHA, NA VÉSPERA DE 
IRMOS À CASA DELE, EU FICAVA EM PÂNICO. SABIA QUE NO DIA 
SEGUINTE ERA PARA IR PARA A CASA DO MEU PAI E PASSAR O 
DIA TODO SENTADA NO MURO, A OLHAR PARA O NADA”.

ela, era uma dor muito grande eu ser 
filha de pai incógnito quando eu tinha 
um pai. Ela sabia quem era o meu pai. 
Quando ele casou, tinha eu seis anos, 
a minha mãe foi para tribunal com ele, 
o que também era uma raridade na 
altura. Ela tinha um objetivo: provar 
que eu não era filha de pai incógnito. 
Eu acompanhei-a sempre ao tribunal. 
Como a minha mãe não sabia ler, eu ia 
ao tribunal para lhe ler. Eu lia o que não 
entendia. Era criança, tinha um voca-
bulário pobre. Houve três sessões e à 
terceira, quando eu tinha nove anos, 
através de prova testemunhal, o juiz 
decidiu que ele era meu pai. O juiz per-
guntou-me se eu queria o nome dele e 
eu disse que não.

 Como estão redigidos esses 
 documentos agora? 

Há uma adenda na minha certidão de 
nascimento. No meu cartão do cidadão 
tem o nome dele. Foi uma experiência 
traumática. Sempre que via que a mi-
nha mãe tinha bolinhos de bacalhau na 
gaveta da mesa da cozinha, na véspe-
ra de irmos à casa dele, eu ficava em 
pânico. Sabia que no dia seguinte era 
para ir para a casa do meu pai e passar 
o dia todo sentada no muro, a olhar 
para o nada. O meu pai nunca nos 
falou. Só nos escorraçava e insultava. 
Uma vez, estava a decorrer a vindima 
nos terrenos da mãe dele e eu pedi 

para ir ver. Entretanto o meu pai che-
gou e ameaçou-me de espingarda. Eu 
meti-me debaixo das saias da minha 
mãe e saímos de lá aos gritos. Devia 
ter uns quatro ou cinco anos. 

 E no mês seguinte voltaram lá? 

Sim. Até a minha mãe saber que ele 
tinha casado, quando eu tinha seis 
anos. Foi aí que fomos para tribunal. 
Foi obrigado a dar-me uma pensão que 
nunca pagou. Entretanto o dinheiro da 
minha mãe acabou - ela tinha herdado 
umas dezenas de contos de rei duran-
te a II Guerra Mundial. Mas como não 
investiu, o dinheiro começou a escas-
sear. Foi quando ela decidiu emigrar 
para França, quando eu tinha 11 anos. 
Eu tinha 11 anos e ela 52. 

 Ela emigrou com 52 anos. 

Sem saber ler nem escrever. Foi
um momento muito doloroso para
mim porque eu perdi o meu
único referente afetivo.

 A Francisca ficou com quem? 

Como ninguém da minha família quis 
ficar comigo, fiquei numa família a 
quem a minha mãe pagava por mês. 
Quando veio pela primeira vez de 
férias, eu queixei-me de algumas 
coisas que essa família me fez pas-

 A Francisca é de Guimarães? 

Não. Eu nasci em Vilarinho, uma aldeia 
do outro lado do rio Vizela. O meu avô 
era de Moreira de Cónegos, casou em 
Vilarinho e eu nasci lá. Mas vim para 
Guimarães muito cedo para estudar. 
Apanhava o comboio na Cuca para vir 
estudar. Na altura tinha muito medo. 

 Mas era uma viagem demorada? 

Não. Uma meia hora. Mas era um percur-
so muito isolado. Só tinha duas casas, 
campos e monte. Ia de manhã cedo e 
vinha ao fim da tarde. Na altura, saía da 
escola entre as 16h00 e as 16h20. Era 
uma correria pela avenida acima para 
apanhar o comboio das 16h20, 16h25 e 
não ir no comboio das 18h30. No inverno 
era muito de noite. Tinha medo. 

 Faz a instrução primária em Vilarinho 
 e depois vem para Guimarães. Foi 
 um processo natural para os seus 
 pais decidirem que tinha de estudar? 

A minha mãe era solteira. O meu pai 
rejeitou-me desde que nasci. Era filha de 
pai incógnito. Não tinha pais. Tinha mãe. 
Foi sempre claro para a minha mãe que 
me tinha que dar a carta de alforria. Essa 
carta de alforria eram os estudos. 

 O que é que a sua mãe fazia? 

Como era muito tradicional na época, 
de 14 irmãos ela era a rapariga mais 
nova e foi condicionada para olhar 
pelos pais. Nunca conheci os meus 
avós. A minha mãe tinha 38 anos 
quando eu nasci. Com o estímulo da 
professora do primeiro ciclo, para ela 
sempre foi natural que eu tinha que 
estudar para sair daquele meio. Sabe 
que ser filha de mãe solteira…

 Deve ter sido muito difícil 
 naquela altura. 

Nasci em 1954. [Foi difícil] Sobretudo 
para a minha mãe. Mas tinha um efeito 
boomerang porque refletia-se em 
mim. A primeira escola foi o exemplo 
da minha mãe. Foi uma lutadora, com 
uma força de vontade inquebrantável, 
definia objetivos e não esmorecia para 
os alcançar. Mesmo contra a opinião 
de familiares, para ela era claro que eu 
tinha que estudar. Ela teve que lutar 
contra a humilhação, a estigmatização. 

 Mas nunca chegou a 
 conhecer o seu pai? 

Sim. Sabia quem ele era. 

 Na sua certidão de nascimento 
 vinha que era filha de pai incógnito? 

Sim, vinha. A minha mãe ia uma vez 
por mês à casa dele, desde que nasci. 
Desde a minha casa até à casa do 
meu pai eram três horas a pé para 
cada lado, pelo meio dos campos. Ela 
punha-se em frente à casa do meu 
pai só para dizer que eu existia. Para 
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sar. A minha mãe pegou em mim e 
pôs-me no Colégio de Vila Pouca, que 
foi a primeira melhor coisa que me 
aconteceu na vida. Porque aí passei 
a ser um ser humano sem estigmas 
de nascença e condição. Foi a minha 
segunda escola de vida, onde aprendi 
o gosto pela leitura, comecei a olhar 
para mim como um indivíduo. Na 
minha aldeia, o padre não ia a duas 
casas, uma delas era a da minha mãe. 
Estive no Colégio cinco anos, desde 
os 13 até à maioridade. 

 Como era a vida no colégio? 

Os anos 60 foram uma época de 
grande abertura. Foi quando co-
meçamos a organizar as manhãs 
juvenis, quando discutíamos vários 
temas orientados por uma irmã. 
Estas iniciativas eram abertas a 
todos os jovens – rapazes e rapari-
gas – da cidade. À tarde havia bailes 
e éramos nós, raparigas de dentro 
[do colégio] para os jovens de fora, 
que organizávamos. Uma altura, as 
freiras cederam-nos uma sala onde 
organizávamos convívios. 

 Foi uma sorte ter ido lá parar. 

Foi. Mais uma vez, o sexto sentido da 
minha mãe. Não sei como ela desco-
briu este lar. 

 Nas férias ela vinha sempre visitá-la? 

A minha mãe empregou-se num 
hotel de Paris, onde ficou a viver. 
No espaço onde guardavam os 
lençóis fizeram um quartinho para 
ela. Quando fiz 16 anos, ela decidiu 
que não fazia sentido vir a Portugal 
porque não tinha mais ninguém cá 
a não ser eu. Assim não perdia de 
trabalhar e ganhava a dobrar por-
que em França já havia subsídio de 
férias. A partir dessa altura, todos 
os Natais, Páscoas e férias grandes 
eu ia ter com a minha mãe a França. 
No verão trabalhava com ela. Ficava 
no quartinho com ela. 

 Foi outra escola. 

Sim. Primeiro tive que viajar sozinha, 
às vezes de comboio, outras vezes 
de camioneta. Foi uma grande lição: 
na primeira vez que viajei entraram 
magrebinos no comboio. Eu tive medo. 
Quando saí na estação em Paris, per-
di-me. Um desses magrebinos ajudou-
-me a encontrar a saída, onde a minha 
mãe me esperava. Aí aprendi que não 
devemos ter medo do desconhecido 
nem ter preconceitos. 

 Essas idas para França 
 duraram até quando? 

Até ao meu terceiro ano de faculdade. 
Fui sempre para lá no verão. 

 Ficava ansiosa por ir? 

Sim. Porque ia ver a minha mãe e de-
pois porque era tudo novo. Hoje é tudo 
globalizado. Aprendi a ver e a olhar 
porque as cidades são espaços de 
aprendizagem ética e estética. Melho-
rei bastante o meu francês. Foi uma 
experiência fantástica. A minha mãe 
trabalhava sempre, nunca teve folgas 
nem férias. Nos poucos tempos livres 
íamos visitar museus, aos grandes 
centros comerciais, Versailles. 

 Comprava lá a sua roupa? 

Sim, era fantástico! Eu trazia coisas 
que mais ninguém tinha. Tenho um 
casaco que a minha mãe me deu 
quando eu tinha 16 anos e que a 
minha filha mais nova ainda agora 
usa. Vinha sempre muito vaidosa. 
Como a minha mãe, que era muito 
vaidosa, tinha muito brio. 

Entretanto nos estudos, o que seguiu?

Tive uma professora de Inglês e Ale-
mão, a D. Iná. Era o meu modelo. Uma 
senhora extraordinária que toda a 
gente respeitava, que nunca levantou 
a voz, exigente. Eu fui para Germânicas 
por causa dela, porque eu queria ser 

como ela. Fiz o exame de aptidão no 
Porto, mas tanto fazia ir para o Porto 
ou para Coimbra e Coimbra tinha aque-
la magia, fui para Coimbra. 

 A sua mãe não interferiu? 

Para ela era igual. Ela responsabili-
zou-me muito cedo. Fiz o bacharela-
to [era um curso de cinco anos], ao 
terceiro ano fui trabalhar e a minha 
mãe regressou a Portugal. Eu devia-
-lhe isso. Como ouvi algumas vezes, 
quando era criança, a dizerem à minha 
mãe que ainda se havia de arrepender 
o que fazia por mim, eu sentia o dever 
de provar que não era assim. Que ela 
tinha feito de mim uma boa pessoa. 

 Finalmente puderam 
 estar juntas outra vez. 

Tinha chegado a altura de eu trabalhar 
[ao terceiro ano de faculdade já tinha 
um certificado que lhe permitia traba-
lhar] e ela descansar. Vivíamos juntas. 
Fui lecionar para o Sá de Miranda, em 
Braga. Casei, tive duas filhas. Fiz os 
dois anos do curso que me faltavam 
em quatro anos porque passei por isto 
tudo junto. Nesse tempo tinha duas 
cadeiras de frequência obrigatória. Por 
isso, durante dois anos tive que ir uma 
vez por semana a Coimbra. Tinha 25 e 
26 anos quando tive as minhas duas 
filhas e, como dava o peito, cheguei 
a levar a minha filha mais velha para 
a amamentar. Ela ficava na bibliote-
ca de Letras com uma amiga minha, 
enquanto eu ia à aula. Dava aulas, era 
casada, vivia com a minha mãe, tinha 
as minhas filhas e estudava.

Isso no pós-25 de abril.

Eu fui para Coimbra em 1973 e no 25 de 
abril eu estava em lá. Participei na polí-
tica e era simpatizante do MRPP. Estive 
presa um mês, levei porrada. Estava a 
colar cartazes e fui presa por civis do 
PCP. Foi no tempo do PREC. Na polícia 
exigiram que eu me identificasse e nós 
recusamos. Não tínhamos feito nada. 
Fomos levados a tribunal e fiquei presa 
um mês. Fiquei numa cela com duas 
mulheres, uma delas era prostitu-
ta. Quando lá cheguei, essa mulher 
recebeu a visita de uma amiga que 
lhe levou uma marmita: favas es-
tufadas com dois ovos escalfados. 
Seria um ovo para cada uma dessas 
mulheres. Mas ela deu-me um ovo 
inteiro e as outras duas partilharam 
o segundo ovo. Foi uma lição de 
humanidade que me levou a pensar 
que toda a gente tem valor indepen-
dentemente daquilo que fazem. 

 Depois dos tempos de Coimbra 
 e de começar a trabalhar, sempre 
 viveu com a sua mãe. 

Sim. Ela, até aos 72 anos, ia nas férias 
para trabalhar durante o verão em 
França. Ela adorava ir. Senti que nos 
últimos anos ela descansou e deixou 
que eu e as minhas filhas tomássemos 
conta dela. Faleceu com 87 anos. 
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 Alguma vez voltou a estar 
 com o seu pai?

Três vezes. Como era menor e a minha 
mãe estava em França, eu precisava 
da assinatura dele para poder viajar. 
Um primo meu por afinidade tratou 
disso. Procurou-me uma segunda 
vez no colégio a pedir ajuda para os 
filhos dele e eu achei um atrevimen-
to. Uma terceira vez, no inverno, há 
poucos anos, eu quis ir à casa aonde 
ia na infância. Eu não sabia bem onde 
era, mas, quando cheguei ao local, 
senti que era ali. Estava um senhor de 
certa idade à porta e disse: aquele é o 
meu pai. Fui ter com ele. Perguntei se 
conhecia o nome tal. E ele respondeu: 
“Sim, sou eu”. Eu disse-lhe: “Eu sou 
sua filha”, ao que ele respondeu: “Será 
ou não”. “Então continua o mesmo”, 
pensei e disse. Uns anos mais tarde, a 
19 de março, regressei àquele local e 
ele tinha morrido. Na campa dele, não 
havia lápide nem nome. Mas sabia que 
aquela era a sepultura dele porque 
havia uma fotografia de um homem 
muito parecido comigo. Era o filho dele 
que tinha morrido. A filha que teve 
dentro do casamento não anunciou 

porque eu, como tinha sido reconhe-
cida, tinha direito a herança. Descobri, 
mais tarde, que tinha tido outra filha, 
mais nova que eu.

 Voltando à sua carreira. 

Depois dos 30 anos dei aulas em Gui-
marães. Entretanto abriu um estágio 
em Vila do Conde, e como os trans-
portes não eram o que são hoje, tinha 
que passar lá a semana e só vinha 
ao fim-de-semana a casa. As minhas 
filhas tinham quatro e cinco anos. Com 
o estágio concluído, fiquei efetiva e 
fui colocada no Liceu de Guimarães. 
Nesse ano integrei o conselho diretivo 
do Liceu. A seguir, em 1987, fui eleita 
presidente do conselho diretivo do li-
ceu, cargo que exerci até 1998, quando 
o Dr. Magalhães me convidou para ser 
vereadora da Cultura. 

 Como entra na Câmara? 
 Era filiada [no partido]? 

Não. Estava noutra: era mãe e presi-
dente da escola. O Dr. Magalhães disse 
que tinha pensado em mim para a 
Cultura e Educação. Adoro desafios e 

aceitei. Pensei: o pior que pode aconte-
cer é correr mal e eu vou-me embora. 
Isso dá-nos muita independência, 
não depender da política. Fui ganhar 
menos do que ganhava na escola. Foi 
outra experiência, a mais superlativa 
que se possa ter. Tive muitas oportu-
nidades e isso devo-o ao Dr. Maga-
lhães por se ter lembrado de mim. 

Entretanto filiei-me no PS porque existem 
outros fóruns, há coisas que se decidem 
nos partidos e eu decidi participar. Até 
porque me identificava com os princípios. 
O MRPP era o sonho de juventude. 

 Qual foi o ponto alto desses 16 anos? 

Foi a Capital Europeia da Cultura. Vivi 
durante cinco ou seis anos, de 2006 
a 2012, movida a adrenalina. Foi uma 
experiência fantástica. Tinha uma 
equipa extraordinária. Nessa altura, 
ainda tinha a programação cultural da 
cidade e uma relação muito próxima 
com as escolas. Sou uma mulher cheia 
de oportunidades, nasci com o rabinho 
virado para a Lua, estou gratíssima à 
minha mãe e ao Dr. António Magalhães 
pelas oportunidades que me deram.

 Porque saiu? 

Achei que era a altura porque
é melhor sair pela porta
grande do que empurrada. 

 Agora dedica-se a quê? 

Encontrei o Francisco [dono da loja 
de decoração de interiores 5 Janelas], 
no Toural, e ele disse-me que ia abrir 
uma galeria. Eu respondi que isso 
seria ótimo para ter um trabalho, que 
eu precisava de fazer qualquer coisa. 
Começamos esta partilha há um ano. 
A galeria só está aberta ao sábado 
e à segunda-feira e nos demais dias 
é através de marcação por telefone. 
Depois cuido da neta ao fim da tarde, 
brinco com ela. Ser avó é a coisa 
mais extraordinária do mundo. Faço 
muito tricot e crochet. Sou pensionis-
ta (risos). Mas se me aparecer outro 
desafio, estou aberta a ele. Se não 
surgir, estou de bem comigo. •

“SOU UMA MULHER CHEIA DE OPORTUNIDADES, NASCI COM O RABI-
NHO VIRADO PARA A LUA, ESTOU GRATÍSSIMA À MINHA MÃE E AO DR. 
ANTÓNIO MAGALHÃES PELAS OPORTUNIDADES QUE ME DERAM”.

PUB



FISIOPONTE

CUIDADOS MÉDICOS
DE QUALIDADE

A Fisioponte pretende aliar os servi-
ços de saúde de máxima qualidade, 
com profissionais de excelência, aos 
preços acessíveis e muito aproxi-
mados das taxas moderadoras do 
Serviço Nacional de Saúde.

Sendo a freguesia de Ponte uma das 
mais populosas do concelho de Guima-
rães, ultrapassando os sete milhares 

de residentes, tem vindo a acusar um 
considerável acréscimo na procura 
deste tipo de cuidados de saúde. A 
Fisioponte dista 50 metros da USF de 
Ponte e tem, como principais valências, 
medicina física e de reabilitação, fisiote-
rapia, medicina geral e familiar, acupun-
tura, osteopatia, nutrição, podologia, 
terapia da fala, psicologia. Sempre que 
solicitado, realiza também os serviços no 
domicílio aos seus pacientes.

A Fisioponte foi o único Posto de 
Análises Clínicas no concelho de 
Guimarães selecionado pelo Grupo 
Germano de Sousa e Luísa Vila Afon-
so, com mais de 200 a nível nacio-
nal, integrando a rede de Postos de 
Colheita de Produtos Biológicos. 

Rua Reitor Joaquim A. M. R. Torres
nº 1964, Fração F - Ponte
4805-273  - Guimarães 
Horário de funcionamento
08h00 às 20h00

Horário das Análises Clínicas: 
segunda a sexta 7h30 às 10h30 
sábado  8h às 10h30
Técnica Juliana Simões.

A FISIOPONTE É UMA UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE, COM UM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 8H00 ÀS 20H00, 
DEVIDAMENTE ADEQUADA E EQUIPADA, RESPEITANDO AS NORMAS PARA A ATIVIDADE EXERCIDA, REGISTADA NA 
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, SENDO A DIRETORA CLÍNICA A DR.ª MARIA LEONOR GUIMARÃES, MÉDICA 
FISIATRA, E O DIRETOR TÉCNICO, O FISIOTERAPEUTA TIAGO CASTRO.

“A PRIORIDADE DESDE O PRIMEIRO DIA, FOI GARANTIR AOS PACIENTES QUE ENTRAVAM 
NUMA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDAMENTE LICENCIADA, CERTIFICADA E HABILITADA 
PARA TODAS AS VALÊNCIAS QUE OFERECE.” TIAGO CASTRO
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RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

TRESMINAS
PAISAGEM DE OURO E MEL

CENTRO INTERPRETATIVO
DE TRESMINAS
Localizada a cerca de dezoito quilóme-
tros de Vila Pouca de Aguiar, Tresminas 
promete-lhe um dia repleto de lazer e 
conhecimento.

Comece pelo Centro Interpretativo de 
Tresminas, localizado no coração da 
aldeia. Recentemente requalificado, 
é a porta de entrada para umas das 
mais importantes explorações aurífe-
ras de todo o Império Romano. A área 
expositiva, transversal a dois edifícios 
distintos – antiga residência paro-
quial (de arquitetura tradicional) e um 
módulo de linhas contemporâneas -, 
elucidam-no sobre a história, a fauna e 
a flora locais, permitindo uma melhor 
compreensão de tudo o que observará 
no Complexo Mineiro. No espaço exte-

rior, as instalações de moinhos minei-
ros possibilitam a experimentação da 
tecnologia aplicada em época romana, 
para máximo aproveitamento de ouro.

COMPLEXO MINEIRO
ROMANO DE TRESMIANAS

Escondida na montanha, a maior rique-
za deste território foi intensivamente 
explorada pelos romanos há 2000 
anos. Minas públicas em tempos idos, 
pertencentes ao Império e diretamente 
administradas pelo seu exército, esti-
ma-se que aqui trabalharam cerca de 
2000 homens, diariamente, durante os 
250 anos de actividade mineira. Foram 
daqui levadas vinte toneladas em ouro, 
que servia quase em exclusivo para a 
cunhagem de moedas, responsabilida-
de do fisco romano.

LAR DE UM DOS MAIORES COMPLEXOS MINEIROS DO IMPÉRIO ROMANO, 
ESTA PITORESCA FREGUESIA TRANSMONTANA, DE ONDE, OUTRORA, 
PARTIU MUITO DO OURO QUE FINANCIOU CONQUISTAS, POSSUI AINDA 
VALIOSA OFERTA. DESCUBRA UM PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL BEM 
PRESERVADO, DE GRANDE VULTO NA PENÍNSULA IBÉRICA.

TEXTO: COTIKOS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS facebook.com/cotikos

Este trabalho monumental, formado 
pelas cortas de exploração a céu aber-
to, e por um interessante complexo de 
poços e galerias subterrâneas, per-
maneceu intacto ao longo de dezoito 
séculos, motivando a sua classifica-
ção como Imóvel de Interesse Público 
(1997) e, mais recentemente, como Mo-
numento de Interesse Público (2012). 

Poderá realizar três percursos distin-
tos no Complexo Arqueológico, dois 
dos quais exigem o acompanhamento 
de um guia. Observando as Cortas 
de Covas e da Ribeirinha, através dos 
respetivos miradouros, testemunhará 
a árdua tarefa levada a cabo pelo ser 
humano, e todo o esforço aplicado 
na construção das enormes crateras 
(que chegam a ter 100m de profundi-
dade) para a extração do metal mais 
precioso: o ouro.

As galerias subterrâneas, de apoio 
à mineração romana – para trans-
porte do minério e drenagem das 
águas-, constituem um dos elemen-
tos mais interessantes da visita ao 
Complexo. A Galeria dos Alargamen-
tos, com características ímpares, é 
uma das visitáveis, e pertence às 
estruturas mais antigas na área da 
chamada mina da Corta de Covas.
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PATRIMÓNIO NATURAL

Profundamente enraizado em todo o 
legado histórico-cultural da região, o 
inestimável tesouro natural da Serra da 
Padrela estará sempre ao seu alcan-
ce, enquanto caminha pelos trilhos do 
Complexo Mineiro.

Pelo olhar adentram matos de altitude, 
com destaque para as urzes e outras 
plantas melífluas. O seu aproveitamen-
to para a produção de mel permanece 
até aos dias de hoje. As aves de rapina 
são abundantes nesta região, estando 
na origem do nome do concelho: Vila 
Pouca de Aguiar. Observe, envolva-se 
e deixe-se transportar para habitats 

muito distintos, ocupados por seres 
tão peculiares como os morcegos ca-
vernícolas ou os abelharucos.
Na aldeia, com o seu casario de traça 
regional, destaca-se a Igreja de S. Mi-
guel, de origem românica, testemunho 
da longa ocupação deste local.

Se vai munido de piquenique, pode 
degustá-lo no prazenteiro parque 
de lazer. Ao invés, se o espírito é de 
plena descoberta, aventure-se pela 
Tasca do Chico, um templo de sa-
bores genuínos, inserido na rede de 
Tabernas da Região do Alto Tâmega.

Um dia passado em Tresminas implica 
três verbos: descobrir, explorar e experi-
mentar. Garantida é, também, a resposta 

à questão que o inquieta desde o primei-
ro instante: “Onde está o ouro?” •
MAIS INFORMAÇÕES EM:
Centro Interpretativo de Tresminas
Horário: diariamente (10h00 às 18h00)    
Telefone: (+351) 259 458 091
www.tresminas.com 
geral@tresminas.com 

Nota: Necessária marcação de visita 
guiada ao Complexo Mineiro Romano. O 
preço inclui seguro de acidentes pessoais 
e disponibilização de material (capacete e 
lanterna) para visita às galerias. Aconse-
lha-se o uso de roupa confortável, protetor 
solar e calçado adaptado a caminhada.
Tasca do Chico: atascadochico.no.sapo.pt 
(mediante reserva prévia)

PUB
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Dois advogados que terçaram armas 
contra a tirania de um juiz impertinen-
te, Seco de nome, um deles figura de 
proa, ao lado de Antero de Quental, 
da célebre Sociedade do Raio que em 
Coimbra erguera a voz contra a Univer-
sidade anquilosada e retrógrada, dois 
cidadãos que comungavam dos ideais 
dos liberais de 1820 e da Revolução de 
Setembro de 1836, um republicano em 
terra em que quase os não havia. Cinco 
idealistas que, se não alimentavam a 
pretensão transcendente de mudarem 
o Mundo, amavam a terra que os vira 
nascer e não se conformavam com 
o atraso com que a modernidade ali 
tardava a chegar. Guimarães tem um 
imensa dívida de gratidão para com os 
iniciadores da Sociedade Martins Sar-
mento, instituição que seria a pedra de 
toque de um processo de transforma-
ção de mentalidades, de modernização 
e de construção e aprofundamento dos 
elementos mais marcantes da identi-
dade vimaranense.

No início da década de 1880 Francisco 
Martins de Gouveia Morais Sarmento, 
ainda sem completar 50 anos de idade, 
sobressaía em Guimarães como uma figu-
ra tutelar. Por aqueles dias, como escreveu 
mais tarde Domingos Leite de Castro:

Guimarães era uma cidade moribun-
da com festas a cantochão pouco 
elegante; Sarmento a única individua-
lidade moderna, superior, com decidi-
da influência nos costumes. As suas 
polémicas jornalísticas, as questões 
de caçadores 7 e do Juiz Seco, de 
envolta com a lenda dos seus versos 
e do seu feitio romântico, criaram-lhe 
um grande nome entre a gente moça, 
a que veio juntar-se o prestígio dos 
seus trabalhos científicos. Por fim, as 

conferências arqueológicas, nacionais 
e estrangeiras, da Citânia, deram a 
Guimarães o seu primeiro momento 
de orgulho, o orgulho de se sentir uma 
parte do mundo Civilizado. Este mo-
mento foi tudo, e quem não entender 
isto, não compreenderá a Sociedade 
Martins Sarmento.

No princípio de 1880 Francisco Martins 
Sarmento foi o anfitrião dos partici-
pantes no Congresso Antropológico 
de Lisboa, que vieram ao velho Minho 
conhecer a Citânia que o estudioso 
vimaranense, com os seus textos e 
as suas fotografias, tinha revelado ao 
Mundo. Entre eles, destacavam-se 
alguns dos mais proeminentes cientis-
tas europeus do seu tempo, alguns dos 
quais políticos muito influentes nos 
seus países, como Rudolf Wirchow, da 
Alemanha, e Henri Martin, da França. 
O reconhecimento da importância das 
descobertas da Citânia de Briteiros 
para a compreensão da história da 
Europa e o impacto do conhecimento 
da erudição do seu descobridor, foram 
de tal ordem que, por intervenção de 
H. Martin, Francisco Martins Sarmento 
seria, pouco tempo depois da expedi-
ção à Citânia, agraciado pelo Estado 
francês com o título de Cavaleiro da 
Legião de Honra.

NASCIMENTO
DE UMA IDEIA
Por aqueles dias, existiam em Guima-
rães vários clubes e associações que 
funcionavam como locais de convívio 
e de lazer. A Assembleia de Guimarães, 
criada no final da década de 1850, era 
uma dessas agremiações. Tinha por 
fins estatutários “proporcionar aos 

associados uma diversão decorosa e 
civilizadora por meio da convivência 
quotidiana, leitura, jogo lícito, bailes ou 
simples reuniões de famílias”. No início 
de 1881 funcionava na rua da Rainha, no 
palacete dos Lobos Machados, hoje sede 
da Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães, contando com sete dezenas 
de sócios, que se reuniam nas suas salas 
para disputarem uma partida de bilhar, 
jogos de tabuleiro ou de cartas, ou para 
lerem os jornais da véspera ou do dia.

Quatro amigos à volta de uma mesa, 
passando os olhos pelas notícias, entre 
dois dedos de conversa. Houve tempos 
em que era assim que nasciam e germi-
navam ideias e projectos. Assim come-
çou a Sociedade Martins Sarmento.

Certo dia, que quatro amigos, Avelino 
Germano, Avelino da Silva Guimarães, 
cónego José Bento Agra e Manuel de 
Freitas Aguiar, que matavam o tempo 
lendo os jornais e conversando ameni-
dades na sala de leitura da Assembleia 
de Guimarães, tomaram conhecimento 
das notícias dos jornais que davam 
conta da condecoração de Francisco 
Martins Sarmento pelo Governo da 
República da França, em homenagem 
aos seus estudos arqueológicos e his-
tóricos. Logo ali redigiram uma men-
sagem de congratulação, que fizeram 
chegar ao descobridor da Citânia de 
Briteiros, embora percebessem que 
aquilo era fraco tributo de reconheci-
mento. Francisco Martins Sarmento 
era merecedor de uma homenagem 
“mais extensa” na sua terra. A ideia 
ficaria no ar, sem que se conseguisse 
acertar com a natureza que revestiria 
o tributo: um banquete, um retrato, 
um fundo para um prémio, uma 
medalha, um monumento.

MEMÓRIAS DE ARADUCA

A SOCIEDADE
MARTINS SARMENTO, 
UTOPIA REALIZADA
TEXTO: ANTÓNIO AMARO DAS NEVES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

01- Casa dos Lobos Machados
Antiga sede da Assembleia Vimaranense (hoje sede 

da ACIG), local onde surgiu a ideia de homenagear 
Martins Sarmento e se realizou a assembleia insta-

ladora da SMS no dia 20 de Novembro de 1881
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Correram alguns meses sem que se 
encontrasse a forma com que se mate-
rializaria a homenagem ao mais ilustre 
dos vimaranenses do seu tempo. Até 
porque havia um obstáculo dificilmente 
transponível: a personalidade peculiar do 
homenageado, por natureza reservado 
e avesso a distinções públicas (entre 
outras, era bem conhecida a história 
da sua rejeição da condecoração com 
o título de oficial da Ordem de S. Tiago 
e a ironia com que respondia aos que 
lhe perguntavam o motivo da recusa: 
que tal condecoração já não cabia no 
cofre dos seus diplomas). Até que, um 
dia, alguém avançou com a sugestão 
da criação de uma sociedade literária, 
“uma espécie de academia de estudio-
sos, que influísse praticamente para o 
progresso de Guimarães sob todas as 
formas”. Esta sugestão seria rejeitada 
pelos envolvidos, por se lhes afigurar 
como pretensiosa: nem eles se presu-
miam literatos, nem Sarmento acei-
taria ter o seu nome associado a uma 
associação com tais propósitos. No 
entanto, a sugestão evoluiria rapida-
mente, adquirindo novos contornos: 
em vez de uma agremiação onde se 
discutiam amenidades da literatura 
e da ciência, começou a germinar o 
projecto de uma sociedade de instru-
ção, inspirada em instituições congé-
neres que nasciam e frutificavam em 
países onde a modernidade chegara 
mais cedo, como a Inglaterra, a Fran-
ça, a Alemanha ou os Estados Unidos, 
com o propósito de prover as classes 
populares com os rudimentos de 
instrução que as habilitasse a singrar 
num Mundo em mutação acelerada. 

Era possível, percebia-se, fundar um 
organismo que cumprisse o propósito 
de homenagem pública de Sarmento 
e que, em simultâneo, respondesse a 
uma necessidade real de Guimarães, 
onde a carência de estabelecimentos 
de ensino era uma evidência.

De facto, por aquela altura, Guimarães 
apresentava um quadro desolador no 
plano da instrução literária, artística e 
profissional, que Avelino descreveria 
um dia, ao recordar os dias iniciais da 
Sociedade Martins Sarmento:

Algumas escolas de instrução primária 
elementar colocadas em maus edi-
fícios, parte delas regidas por maus 
professores; algumas centenas de 
volumes, dados à câmara municipal 
dos duplicados da biblioteca de Braga, 
servindo de repasto às aranhas numa 
saleta do extinto convento de S. Do-
mingos; uma aula de latim suprimida, 
e o professor, que fora óptimo, jubila-
do; uma aula de francês, geometria, e 
escrituração comercial, por prover há 
largos anos: eis o que havia para pecú-
lio de instrução pública.

E acrescentava uma nota depressiva 
sobre a realidade de Guimarães, uma 
terra que se orgulhava do seu passado 
glorioso, mas em que o presente não 
era mais do que um pálido reflexo de 
antigas grandezas:

Decerto que Guimarães guardava as 
relíquias de antiga nobreza; decerto 
que buscava retemperar o ânimo he-
róico na contemplação do seu castelo 

arruinado; decerto que alimentava o 
seu orgulho do estudo retrospectivo 
das passadas grandezas, na investi-
gação histórica da antiga universidade 
da Costa, na memória das avultadas 
bibliotecas dos conventos extintos, que 
Braga nos herdou...; mas de tudo isto 
não podiam formar-se elementos que 
melhorassem a sua instrução pública.

Os iniciadores da Sociedade Martins 
Sarmento foram Avelino Germano 
da Costa Freitas, médico, Avelino 
da Silva Guimarães e José da Cunha 
Sampaio, advogados, Domingos 
Leite de Castro e Domingos Ferreira 
Júnior. O mais velho de entre eles, 
José Sampaio, contava quarenta 
anos de idade. O mais novo, Domin-
gos Leite de Castro ficava-se pelos 
35. Seria ele que, muitos anos mais 
tarde, ao delinear a biografia de 
José Sampaio, traçaria o perfil do 
grupo dos fundadores da SMS:

Foram cinco os seus membros, como 
todos sabem, e dir-se-ia mesmo que 
José Sampaio não podia viver ou 
trabalhar em comum senão com esse 
número. Fútil observação, mas curiosa 
coincidência! Foram cinco os membros 
do conselho supremo da Sociedade do 
Raio, cinco os fundadores da Justiça de 
Guimarães cinco os da nossa Socieda-
de, cinco ainda os membros da família 
que constituiu, em que viveu e amou. 
Foram Domingos Ferreira, o primeiro 
que a sepultura tragou seis anos de-
pois, um dos caracteres mais natural-
mente delicados e dedicados, que havia 
em Guimarães e a quem nem sempre 

02- Palacete do Toural
Casa onde a SMS teve sede provisória 
nos primeiros meses da sua existên-
cia e onde se realizou a sua primeira 
assembleia geral.

03- Casa que pertenceu
ao Visconde de Pindela

Conhecida por Casa dos Matos Chaves, 
onde a SMS teve a sua sede e onde 

funcionaram as primeiras aulas da Es-
cola Industrial Francisco de Holanda.
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toda a justiça foi feita, progressista 
enragé; Avelino da Silva que vinha do 
19 de maio através das lutas do Seco, 
então sem cor definida; Avelino Ger-
mano, grande republicano numa terra 
em que os não havia; e o último, que 
também bordejava pelo progressismo 
no bom tempo das ilusões.

A “LOJA LIBERDADE”
Num meio estruturalmente conserva-
dor, como era a Guimarães daqueles 
dias, as movimentações deste grupo de 
cidadãos, rodeadas do secretismo dos 
conspiradores, deram origem a rumores 
que deixavam transparecer suspeitas de 
envolvimento em maquinação políti-
ca. Durante meses, os cinco amigos 
trabalharam misteriosamente como uma 
nova loja Liberdade, escreveria Domin-
gos Leite de Castro. As mais das vezes, 
as sessões de trabalho aconteceram na 
casa de Avelino Guimarães, que então 
vivia no Toural, seguramente o lugar 
da cidade menos propício a encontros 
discretos. Todos eles tinham consciência 
de que haveria muito a fazer e muitos 
obstáculos a remover do caminho. Tra-
çaram um plano de trabalho, redigiram 
um projecto de estatutos.

Com o projecto delineado, ainda havia 
que transpor um obstáculo: obter a 
concordância de Sarmento para que o 
seu nome passasse a figurar na desig-
nação da instituição que haviam con-
geminado. Conta Avelino Guimarães:

Havia porém que vencer outra dificul-
dade, muito grave, antes que a em-
presa se anunciasse aos amigos de 
Sarmento, e ao público vimaranense: a 
conquista do seu nome.

A origem das nossas lucubrações fora 
o desejo duma demonstração colectiva 
e pública em honra, de um homem, que 
respeitávamos como sábio, e estimáva-
mos como amigos dedicados; mas pre-
vimos uma luta para a conquista deste 
nome ilustre para brasão da Sociedade.

Prevenindo as respostas, às objecções 
que calculámos, formulando argumen-
tos para subjugar a prevista reacção 
com que a provada modéstia de Fran-
cisco Sarmento havia de responder ao 
nosso empenho, com o acanhamento 
de quem tem a convicção de que vai 
violentar a alma de um homem dignís-
simo, mas com a resolução de quem 
se dispõe a uma conquista, passámos, 
como nosso Rubicão, o portal do pala-
cete de Francisco Sarmento.

Houve a luta prevista, mas contra a 
nossa previsão não pudemos conseguir 
que o pedido, que os nossos argumentos 
valessem para que nesta primeira entre-
vista ficasse consumada a conquista.

Na primeira visita que os cinco inicia-
dores fizeram ao palacete do largo do 
Carmo para apresentarem o seu pro-
jecto, Sarmento acolheu com entusias-
mo a ideia da criação de uma socieda-

de de instrução que “vinha preencher 
uma vasta lacuna nas instituições 
de Guimarães, e colocá-la na avan-
çada do novo movimento nacional”, 
mas mostrou-se renitente quanto à 
sua designação, tentando convencer 
a comissão iniciadora a dar à so-
ciedade projectada outro título, em 
que não figurasse o seu nome. Nada 
demoveu aqueles seus cinco amigos. 
Ainda passariam alguns dias até que 
o arqueólogo da Citânia acabas-
se por baixar as suas resistências. 
Os iniciadores tinham alcançado o 
seu propósito, a nova instituição ia 
mesmo chamar-se Sociedade Martins 
Sarmento. Mas, por imposição do ho-
menageado, ainda tiveram que elimi-
nar do projecto de estatutos algumas 
referências elogiosas ao homenagea-
do, que entendiam justas e merecidas, 
mas que Sarmento, na sua proverbial 
aversão a rapapés, declinou.

20 DE NOVEMBRO DE 1881
Com o projecto de estatutos pronto, 
redigido o relatório que justificava 
a criação da instituição e obtido o 
assentimento de Francisco Martins 
Sarmento, era chegado o tempo de 
revelar a Guimarães o objecto da 
conspiração em que andavam en-
volvidos cinco das mais respeitadas 
figuras da cidade. A comissão promo-
tora marcou uma reunião, para a qual 
convidou um conjunto alargado de 
cidadãos, que teria lugar numa das 
salas da Assembleia Vimaranense, o 
mesmo local onde, meses antes, nas-
cera a ideia da homenagem a Martins 
Sarmento. Foi aí que a Sociedade 
Martins Sarmento foi oficialmente de-
clarada instalada, ao final da manhã 
do dia 20 de Novembro de 1881.

À reunião compareceram quarenta 
cidadãos vimaranenses. A abrir a 
sessão, José Sampaio leu, em nome 
dos cinco iniciadores, o relatório 
em que justificavam a sua propos-
ta de criação de “uma instituição, 
que possa viver sem limitações 
de tempo, que seja como que um 
monumento recordativo dos altos 
dotes intelectuais de um homem 
respeitável, e que aufira elementos 
de duração indeterminada pelos 
benefícios sociais que há-de pres-
tar sob o influxo do nome do nosso 
ilustre patrício: para este duplo fim 
nenhuma outra nos pareceu mais 
ajustada que uma associação de 
instrução, cuja necessidade de há 
muito sentíamos, criada em condi-
ções modestas para que a tentativa 
não intimide por ostentosa, mas 
contendo os gérmens do mais largo 
e proveitoso desenvolvimento”.

Na manhã daquele domingo, os partici-
pantes ouviram José Sampaio explicar 
porque é que a homenagem ao mais ilus-
tre dos cidadãos de Guimarães que pro-
punham não se conformava aos modelos 
correntes daquele género de homena-
gens, assumindo uma forma incomum:

Poderia erigir-se um monumento em 
granito ou mármore, abrindo-lhe na 
base inscrições comemorativas; mas 
não será um anacronismo que neste 
século de actividade intelectual prefira-
mos a inscrição à associação, o mármore 
a um pensamento em actividade cons-
tante, a inércia de uma coluna ao vivido 
movimento de uma instituição, que deve 
prosperar se nunca lhe falecer a vossa 
protecção e a dos nossos conterrâneos?

O monumento pode esboroar-se e 
desaparecer no fragor das tempesta-
des, ou no vandalismo das guerras; a 
instituição, se cria raízes, se preenche 
uma necessidade real, se representa um 
progresso na educação social, vive além 
das convulsões, adquire condições de 
perpetuidade, permanece enquanto não 
está satisfeito o seu fim, enquanto se 
não torna inútil por novos progressos, vi-
vendo ainda assim na memória dos que 
lerem as páginas da sua história.

Os participantes na reunião, sem 
ocultarem a surpresa inicial ao 
perceberem a dimensão do que lhes 
era apresentado, acolheram com 
entusiasmo o projecto que lhes foi 
apresentado, sendo unânimes na 
aprovação dos estatutos. Nascia a 
Sociedade Martins Sarmento, que 
ergueria o pendão de Promotora da 
Instrução Popular no Concelho de 
Guimarães. Os cinco iniciadores fo-
ram incumbidos das tarefas de orga-
nização da nova instituição, até à sua 
constituição legal. A primeira missão 
que desempenharam nessas funções 
foi a de comunicarem ao homenagea-
do o entusiasmo com que a assem-
bleia acolhera a proposta da criação 
da nova instituição e a consideração 
em que era tido na terra que lhe 
servira de berço e cujo nome elevara 
com os seus trabalhos científicos e 
com o prestígio e reconhecimento 
que conquistara na Europa culta.

Nos seus primeiros tempos, enquanto 
não encontrava instalações apropria-
das aos seus fins, a Sociedade funcio-
nou num salão do palacete do Toural, 
disponibilizado pelo seu proprietário, 
Domingos Martins Fernandes. Foi aí 
que, no dia 29 de Fevereiro de 1882, 
já com os estatutos aprovados pelo 
governador civil do distrito, se realizou 
a sua primeira Assembleia Geral, que 
proclamaria Francisco Martins Sarmen-
to como o seu primeiro sócio honorário 
e elegeria uma direcção provisória, 
constituída pelos cinco iniciadores, 
com o reforço de António José da Silva 
Basto e Domingos de Castro Meireles.
Ao noticiar a primeira Assembleia Ge-
ral, na sua edição de 1 de Fevereiro de 
1882, escreviam-se no jornal Religião e 
Pátria palavras premonitórias:

Não tarda que ouçamos o primeiro 
silvo da locomotiva e confiamos que os 
resultados desta agremiação se hão-de 
sentir em benefício do progresso moral 
desta cidade em precedência daquela 
conquista da moderna civilização.
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A UTOPIA
FEITA REALIDADE
Nos dias que se seguiram, a Sociedade 
Martins Sarmento mostrava ao que 
vinha. Numa cidade vetusta e con-
servadora, quase parada no tempo 
e habitada por gente que passava a 
vida a lamuriar-se do esquecimento a 
que os poderes públicos a votavam, 
o dinamismo dos directores da Socie-
dade teve o efeito de uma pedrada no 
charco. Instalava-se uma nova atitude 
em Guimarães, que replicava o exem-
plo do homem que dera o nome à nova 
instituição. Guimarães deixava de se 
sujeitar à condição de pobre e agra-
decida a que estava condenada havia 
muitas décadas, concentrando ener-
gias para tomar em mãos o seu futuro 
e exigir dos poderes públicos aquilo 
que sentia ser seu por direito próprio.

Os primeiros meses de funcionamento da 
Sociedade Martins Sarmento foram mar-
cados por uma actividade quase febril. A 
direcção, presidida José Sampaio, avançou 
com um enorme conjunto de propostas 
que visavam satisfazer necessidades 
identificadas na cidade e no concelho, 
e que se concretizariam nos tempos 
que se seguiram, em parte arroladas 
por Avelino Guimarães no texto em que 
escreve a crónica desses dias iniciais:

Desde 30 de Janeiro até 9 de Março de 
1882 os diversos membros da direcção 
tinham estudado e apresentado em 
diversas sessões importantes propos-
tas de promoção de instrução e outras 
de indispensável realização. Foram as 
principais as seguintes: para a criação 
de uma escola de adultos pelo secretá-
rio Domingos Ferreira Júnior; para que 
a Sociedade despendesse até à décima 
parte da sua receita em subsídios a 
alunos pobres, pelo dr. José da Cunha 
Sampaio; para a organização de uma 
exposição ornamental, arqueológica e 
industrial, por Domingos Leite Castro, 
para se pedir o provimento da cadeira 
de francês, por Avelino Germano; para 
a criação duma biblioteca popular e 
pública; para o estabelecimento de ins-
tituições profissionais, começando por 
um curso nocturno de desenho, e para 
a organização de comissões central 
e especiais por classes de indústria 
para a realização de um inquérito 
de todas as indústrias do concelho, 
por Avelino Guimarães.

Nos primeiros passos da sociedade 
recém-nascida, os seus directores 
tiveram que conviver com perple-
xidades, más-vontades e críticas, 
algumas acerbas. Naqueles tempos 
iniciais, houve quem classificasse a 
Sociedade Martins Sarmento como 
uma utopia desvairada.

Houve, além das críticas, augúrios 
da próxima dissolução da socieda-
de; houve quem segredasse — estão 
doidos! — houve ainda quem dissesse 
a meia voz, conhecidas as propostas 
para cursos nocturnos de desenho e 
de francês, para inquérito industrial, 
etc.- querem a desordem social, a 
comuna, Alcoy, a mão negra.

Mas as críticas, algumas com contor-
nos de chicana política, a incredulidade 
de uns quantos, as manifestações de 
condolências amigos, não trouxeram 
desânimo aos homens da SMS, antes 
pelo contrário, deram um suplemento 
de ânimo à sua vontade de levarem a 
bom porto um projecto em que se en-
volveram com inteligência, dedicação, 
entusiasmo e altruísmo.

Em 1882, o dia 9 de Março, data em que 
se assinala o aniversário do nascimen-
to do patrono da Sociedade Martins 
Sarmento, ficaria para os anais como a 
data oficial da inauguração da institui-
ção. Foi um momento de celebração 
pública e de afirmação do potencial e 
da capacidade de realização de uma 
instituição que nasceu movida pela 
energia do amor à terra e do apego 
ao seu progresso. Por aqueles dias, 
Guimarães dava os primeiros passos 
no sentido da modernidade.
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Dois dias depois daquele primeiro solene 
9 de Março da história da SMS, Francisco 
Martins Sarmento, numa carta publicada 
no jornal Religião e Pátria, agradeceria 
aos que o homenagearam, em especial 
àqueles a quem a fortuna recusa os instru-
mentos da cultura intelectual, dando conta 
da sua vontade de os abraçar como fa-
náticos correligionários, que vitoriavam as 
duas grandes ideias que têm em mim um 
fanático religionário — a justiça e a ciência. 
E terminava com um voto:

Que este entusiasmo não arrefeça; 
que cada um na sua especialidade 
cumpra com os deveres que este 
culto lhe impõe, e dentro de alguns 
anos nós todos havemos de sentir-
-nos imensamente mais fortes e mais 
satisfeitos de nós mesmos.

A Sociedade Martins Sarmento reali-
zou o destino que lhe traçaram os seus 
fundadores. Nasceu como Promotora 
da Instrução Popular e cumpriu o seu 
desígnio: abraçando as causas da forma-
ção profissional, incluindo a dirigida para 
o sexo feminino, do ensino artístico, da 
educação de adultos. Da SMS partiram 
acções de alfabetização, nomeadamente 
no meio rural, por obra das Escolas Móveis 
promovidas por esta instituição. A Escola 
Industrial Francisco de Holanda e o Liceu 
de Guimarães têm a sua origem estreita-
mente vinculada à acção da Sociedade.
 
Mas a actividade dos pioneiros da 
SMS foi para além da promoção da 
instrução popular. Desde cedo desen-
volveram outras dimensões da pro-
dução e difusão da cultura, criando 
um Museu Arqueológico, abrindo as 
portas da Biblioteca Pública, lançan-
do a Revista de Guimarães.
A Exposição Industrial de Guimarães 
de 1884, que coincidiu com a chegada 
do comboio a Guimarães, marcaria um 
ponto de viragem no desenvolvimento 
económico e na industrialização desta 
região. Foi uma das primeiras iniciativas 
da Sociedade Martins Sarmento, que 
teve como alma mater um dos seus 

04- Sede actual da Sociedade Martins Sarmento
Projectada pelo arquitecto Marques da Silva e 
construída nos primeiros anos do séc. XX.

05- José da Cunha Sampaio
06- Avelino da Silva Guimarães

07- Avelino Germano da Costa Freitas
08- Domingos Leite de Castro

09- Domingos José Ferreira Júnior
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08

06 07
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sócios mais inteligentes e dis-
cretos: Alberto Sampaio.

Daí para a frente, a história de 
Guimarães e da sua projecção 
cultual não pode ser escrita 
ignorando a Sociedade Martins 
Sarmento. Num tempo como o 
de hoje, em que amadorismo se 
transformou em sinónimo de 
incompetência, muito ganha-
ríamos se nos revíssemos no 
exemplo dos iniciadores e dos 

continuadores da mais pa-
radigmática das instituições 
vimaranenses, de todos aque-
les que, com o seu trabalho e o 
seu desapego a recompensas 
materiais, deram corpo e vida a 
uma casa sem par, que é o fruto 
do modo muito particular como 
sucessivas gerações de vimara-
nenses têm sido amadoras da 
sua terra e das suas gentes. •
 António Amaro das Neves 
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VIMARANENSE
MARTA BRANCO IMPARÁVEL
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

VICE-CAMPEÃ NACIONAL E VENCEDORA DA TAÇA DE PORTUGAL,
REVALIDOU O TÍTULO DE CAMPEÃ DO MINHO DE CROSS COUNTRY OLÍMPICO

A jovem vimaranense Marta Branco conti-
nua imparável nas competições nacionais e 
do Minho de BTT Cross Country (XCO) tendo 
revalidado o título de Campeã do Minho 
depois de ter conquistado a vitória em todas 
as provas da Taça de Portugal e alcançado o 
título de Vice-Campeã Nacional.

Na derradeira etapa do Campeonato do 
Minho de BTT XCO - MAPFRE | Seguros, 
disputada em Vila Franca (Viana do 
Castelo), Marta Branco garantiu a reva-
lidação do título minhoto após catorze 
provas em que participaram mais de 
cinco centenas de atletas e três cente-
nas de equipas. Ao disputar 13 das 14 
provas do Campeonato do Minho, Marta 
Branco venceu um total de 10 competi-
ções (Souto Santa Maria - Raiz Carisma, 

Fragoso, Melgaço, Mesão Frio, Padim da 
Graça, Gondar, Facho, Paredes de Coura, 
Felgueiras e Creixomil - Barcelos).

Campeã Nacional e do Minho de BTT 
Cross Country Olímpico (2014), Vence-
dora da Taça de Portugal de XCO (2014), 
Vice-Campeã Nacional e Campeã do 
Minho de Ciclocrosse (2015), Vice-Cam-
peã Nacional de XCO (2015), vencedora 
da Taça de Portugal de XCO (2015), 
segundo lugar na Taça de Portugal de 
Ciclocrosse (2015) e Campeã do Minho de 
XCO (2015), Marta Branco, residente nas 
Caldas das Taipas, de 16 anos de idade, 
é já uma referência da modalidade e a 
atleta vimaranense com mais títulos de 
ciclismo, apesar de ainda estar integrada 
no escalão de cadetes.

Formada em clubes da Associação de 
Ciclismo do Minho e representando este 
ano a equipa ASC / Focus Team - Vila do 
Conde, Marta Branco revalidou o título 
de Campeã do Minho de Cross Country 
Olímpico numa época desportiva em que 
concluiu invicta a Taça de Portugal desta 
vertente do ciclismo, somando como vitó-
rias todas as provas disputadas (Marrazes, 
Valongo, Fundão, Ribeira de Pena, Oliveira 
de Azeméis e Avis). No Campeonato Na-
cional de XCO disputado em Loulé, Marta 
Branco sagrou-se Vice-Campeã Nacional 
e, em janeiro último, venceu o Campeo-
nato do Minho de Ciclocrosse - Herdmar 
e sagrou-se Vice-Campeã Nacional desta 
vertente do ciclismo, tendo apenas sido 
batida pela sua colega de equipa, Raquel 
Queirós, por escassos 12 segundos. •
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PRIMEIRO PASSEIO SOLIDÁRIO
DE JOSÉ MENDES CONTA COM
MAIS DE 90 PARTICIPANTES

TEXTO E FOTOGRAFIAS: TIAGO MENDES DIAS

MAIS DE 90 PESSOAS PARTICIPARAM NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO JOSÉ MENDES BIKE DAY, UM PASSEIO DE 
BICICLETA QUE DECORREU NO DIA 22 DE OUTUBRO, UM DOMINGO, COM OS OBJETIVOS DE HOMENAGEAR O 

CICLISTA DE 30 ANOS, NATURAL DE PEVIDÉM, E DE APOIAR O CENTRO JUVENIL DE SÃO JOSÉ.

O evento, além do corredor da equipa 
alemã Bora-Argon, contou também 
com os ciclistas Tiago Machado e Bruno 
Pires com os ciclistas a percorrerem sob 
chuva algumas das principais ruas de 
Pevidém e de São Cristóvão de Selho e 
a terminarem precisamente no local de 
partida: a feira semanal de Pevidém. 

José Mendes, em declarações à Mais 
Guimarães, demonstrou orgulho por 
ser homenageado pela junta de fre-
guesia e, ao mesmo tempo, ver o nome 
associado a um evento solidário. “É um 
orgulho ter este evento com o meu 
nome, ainda por cima na minha terra. 
Depois, associámos a parte solidária: 
o que conseguirmos hoje reverte para 
uma instituição”, referiu o primeiro 
ciclista vimaranense a participar na 
volta à França em bicicleta.

Os responsáveis pela organização 
do evento, o presidente da junta de 
freguesia, Angelino Salazar, e o pre-
sidente da associação de ciclismo 
do Minho, José Luís Ribeiro, elogia-
ram a iniciativa de José Mendes e 
reconheceram que a homenagem 
ao ciclista foi plenamente merecida, 
porque é “um campeão”. 

“Este ano, Pevidém comemora 20 anos de 
elevação a vila, e decidimos homenagear 
algumas das personalidades mais proemi-
nentes da freguesia. Um dos homenagea-
dos foi o José Mendes”, revelou o autarca, 
para quem as homenagens não devem 
apenas ser feitas a título póstumo, mas 
com as pessoas ainda no ativo. 

José Luís Ribeiro, por seu lado, destacou 
a disponibilidade de José Mendes. “É com 
grande satisfação que vemos os que 
são agora os campeões da modalidade, 
formados na associação de ciclismo do Mi-
nho, a terem esta atitude solidária. O Tiago 
Machado faz já o seu passeio há alguns 
anos, e este ano o José Mendes, e mui-
to bem, lançou esta sugestão e tem-se 
disponibilizado para participar nos projetos 
de desenvolvimento do ciclismo”.

Tiago Machado teceu também elogios 
ao ex-colega de equipa na Net-App En-
dura. “Ele merece, porque é um ciclista 
que, por vezes, passa um pouco à 
margem dos média e do pessoal do ci-
clismo, por ser uma pessoa mais reser-
vada. Que seja como o meu [passeio 
solidário], que já vai na sexta edição. 
Espero que seja o primeiro de muitos”, 
disse o ciclista de Famalicão.

“PARA A PRÓXIMA ÉPOCA, 
FICO NA MESMA EQUIPA”
O corredor da Bora-Argon fez o ba-
lanço da época de 2015 e dividiu-a 
em duas partes: uma primeira, até 
abril, em que alcançou resultados 
de relevo – o quinto lugar no Critério 
Internacional, em França, e o sexto 
no Giro Trentino, em Itália -, e uma 
segunda, que incluiu a participação 
no ‘Tour’, em que os resultados não 
foram tão bons. “A segunda par-
te, que tinha o principal objetivo, a 
volta a França, não me correu tão 
bem, mas, no global, considero que 
a época foi positiva, pelos resulta-
dos que consegui e pelos erros que 
cometi para aprender para o futuro”.

O ciclista adiantou ainda que vai 
continuar na mesma equipa em 2016, 
esperando que o calendário seja 
parecido com o desta época: “são 
provas que se encaixam no meu 
perfil e, se eu estiver no meu melhor 
momento de forma e com um pouco 
de sorte, posso repetir os resultados 
ou até fazer melhor”, disse. •
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VIMARANENSE RITA LOPES
VENCE EUROPEU DE DUATLO CROSS
TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A ATLETA, NATURAL DAS TAIPAS, E CUJO PERCURSO ABORDÁMOS MAIS APROFUNDADAMENTE NA EDIÇÃO DE 
JULHO DA REVISTA MAIS GUIMARÃES, CONTINUA AS CONQUISTAS, DESTA VEZ NO EUROPEU. 

Desde a vitória no II Triatlo das Rías 
Baixas, em Sanxenxo, Espanha, Rita 
Lopes já conseguiu diversas vitórias: 
“No início de julho participei no Duatlo 
de Ovar, na vertente de estrada e venci 
a prova. No dia 19, participei no Triatlo 
de Esposende onde consegui o 2º lugar 
absoluto e 1º lugar sub-23. No início 
de Agosto participei no Triatlo Cross 
de Abrantes, onde consegui o 3º lugar 
absoluto e o 1º lugar sub-23 e no final 
do mês fui até Murtosa (Aveiro) para 
mais um Duatlo de BTT, onde arrecadei 
mais uma vitória. No mês de Setembro, 
foquei-me mais na vertente de BTT, 
para me preparar para o Europeu de 
Duatlo Cross, e a 13 de Setembro fiz o I 
Triatlo das Andorinhas e venci. A 20 de 
Setembro, desloquei-me a Vila Nova 
de Cerveira, para o Triatlo da Amizade 
e pelo 3º ano consecutivo (2013-2014-
2015) venci esta competição, que tem 
a particularidade de disputar o Troféu 
da Amizade, em que para ganhar este 
Troféu contribuem os tempos dos dois 

primeiros classificados masculinos 
e a primeira classificada feminina. 
Portugal venceu também pelo 3º ano 
consecutivo, ficando o troféu exposto 
por mais um ano na Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Cerveira.”

Sendo a Campeã Nacional de Duatlo 
Cross em título, e com a realização 
deste Europeu pela primeira vez na 
história, Rita Lopes decidiu, em con-
junto com o seu treinador, que seria 
um dos objetivos da época. Pelo facto 
de a Federação de Triatlo Portugal 
não estar presente oficialmente, par-
ticipou a custo próprio e com o apoio 
dos seus patrocinadores.

A primeira edição de um Campeonato 
da Europa de Duatlo Cross (BTT) acarre-
ta um acréscimo de pressão, mas Rita 
esteve à altura: “Estavam lá grandes no-
mes associados ao BTT, ao triatlo inter-
nacional, ao ciclismo, e ao mesmo tempo 
realizava-se o Campeonato Nacional 

Espanhol de Duatlo Cross, e o nível 
competitivo em Espanha é elevadíssimo! 
Apesar da dureza da prova, dificuldade 
técnica, competitividade, etc, a prova 
decorreu sem percalços e sem correr 
riscos desnecessários. Parti controlada, 
sem exagerar nos andamentos, e fui 
progredindo na prova, sofri bastante, 
como todos os que ali estavam, mas não 
baixei os braços e embora tenha havido 
muitas desistências, consegui cortar a 
linha de meta e ganhar uma medalha!”

O próximo desafio de Rita Lopes será a es-
treia no Triatlo Longo no Nacional de Triatlo 
Longo no dia 29 de Novembro em Vilamou-
ra: “Iniciei após este Europeu a preparação 
para o Triatlo Longo ou Half Ironman 
(1,9km a nadar + 90km ciclismo + 21km 
corrida). É algo diferente do que estou ha-
bituada a fazer. Vou deixar de lado o BTT 
por uns tempos e vou dedicar-me mais à 
estrada”, acrescentou em declarações à 
Mais Guimarães a atleta vimaranense.
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