
“Ubuntu no bairro” aposta 
nas escolas para formar 
comunidades mais coesas
A criação de laços sociais de colaboração, envolvendo e integrando toda a comunidade, é o grande 

desígnio do projecto “Meu bairro, minha rua”. Para isso, é essencial estimular a participação cívica.

E “Ubuntu no bairro”, pela proximidade com as pessoas, tem sido um exemplo a seguir > PÁG. 2-3
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REPORTAGEM 

O Vozes de Gaia
em Cerveira

O Vozes de Gaia está a começar 

novas sessões de Jornalismo, como 

promotor de uma cidadania activa 

e de uma melhor compreensão do 

mundo. Para assinalar a etapa agora 

fi nda, a “equipa de reportagem” foi 

conhecer Vila Nova de Cerveira de 

perto > PÁG. 5

Festival de Fotografi a 
de Avintes 2022 tem 
novidades
Evento internacional abre extensão 

em Cabo Verde, além de acolher 

trabalhos de artistas de 14 países. 

Arranca a 29 de Abril > PÁG. 14

Eleições:
taxa de abstenção
estará infl acionada
A falta de actualização dos cadernos 

eleitorais é um dos factores que 

contribui para fazer crescer

os números da abstenção em 

eleições > PÁG. 5

Konta Komigo vai de 
Gaia ao Porto ajudar 
quem precisa
São cerca de três dezenas de pessoas 

abrangidas por este projecto de 

solidariedade, que nasceu da vontade 

de uma família. “Estas pessoas 

somos nós”, dizem > PÁG. 4

SOLIDARIEDADE 

Vicentinos de Santo 
Ovídio são o “cabaz”
dos carenciados
Conferência presta auxílio a mais

de 330 famílias por mês > PÁG. 3

Os conteúdos editoriais deste 
suplemento foram produzidos 
pelos participantes do projecto 
Vozes de Gaia, uma iniciativa do 
jornal PÚBLICO e da Fundação 
INATEL, tendo como investidora 
social a Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia.
Para cidadãos com 55 ou mais 
anos e residentes no concelho

COLECÇÃO 

Manuel Correia tem
3 500 balanças em casa

Garante ter a maior colecção do 

mundo e acalenta o sonho de, um 

dia, ver o seu espólio exposto num 

museu com o nome do fi lho > PÁG. 10

Génio de César Morais 
foi de Canelas ao mundo
Maestro infl uenciou gerações de 

alunos e de artistas. O seu percurso 

fez dele uma das fi guras mais amadas 

desta freguesia gaiense > PÁG. 15

Filipa emigrou, mas tem 
saudades de Coimbrões
Enfermeira em Inglaterra há cerca de 

sete anos, por falta de oportunidades 

profi ssionais em Portugal. Mas,

o coração fi cou em casa…   > PÁG. 11

As ruas com direito a 
nome de escultores

As artes têm uma forte tradição 

em Gaia. A homenagem aos seus 

artistas é visível na toponímia.

O Vozes de Gaia foi à procura de 

nomes de escultores > PÁG. 6-7

Sandim preserva o 
património no Facebook
Revelar a história da freguesia de 

Vila Nova de Gaia, através dos seus 

legados culturais, desportivos ou 

etnográfi cos, é o objectivo da autora, 

que tem perto de dois mil seguidores 

> PÁG. 13

REABILITAÇÃO URBANA 

Obras da Casa Barbot 
devolvem charme à 
Avenida da República
A icónica arquitectura da Casa Barbot, 

no coração de Vila Nova de Gaia, vai 

poder voltar a ser admirada por todos. 

As obras de recuperação devolverão 

o edifício à paisagem da cidade, na 

forma de um núcleo cultural > PÁG. 12
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Resolver pequenos problemas tem 
o condão de, muitas vezes, gerar 
grandes ganhos na qualidade de 
vida das populações. As redes de 
colaboração social fortalecem re-
lações de confi ança. Ouvir direc-
tamente as pessoas que vivem em 
zonas de maior concentração ur-
bana é o ponto de partida para o de-
senvolvimento de acções. “Temos 
uma sociedade muito fragmenta-
da, muito bipolarizada, sem redes 
de vizinhança, e [está] desligada 
da participação cívica”, explica ao 
Vozes de Gaia Sara Martins Silva, 
coordenadora do projecto “Ubuntu
no bairro”.

A iniciativa é pioneira em Por-
tugal e é a vertente afectiva de um 
projecto mais vasto: “Meu bairro, 
minha rua”. A outra vertente, a 
material, implica a realização de 
obras nos espaços públicos, assu-
midas principalmente pela Câma-
ra de Gaia. Assim, “Ubuntu no bair-
ro” tem como objectivos promover 
interacções entre pessoas e insti-

tuições que convivem nesses espa-
ços. A supervisão do projecto está 
a cargo do Instituto Padre António 
Vieira (IPAV).

Criado em 2019, “Meu bairro, 
minha rua” aconteceu com a ex-
periência-piloto feita no quartei-
rão da Biblioteca Municipal de 
Gaia. A autarquia propôs-se, então,
levar por diante este projecto com 
os seguintes objectivos: promover 
a criação conjunta do espaço públi-
co, criar e fomentar redes de cola-
boração social, fortalecer relações 
de confi ança e resolver micropro-
blemas.

Saber ouvir as populações
A escuta activa de pessoas que vi-
vem em zonas de maior concen-
tração urbana é o princípio do de-
senvolvimento das acções. Surgem, 
então, “dois grandes valores para o 
projecto: estabelecer a proximida-
de do poder público às necessida-
des efectivas daquela população e 
incentivar a participação, mostrar 

às pessoas que vale a pena partici-
par, que não têm de estar distantes 
da governação”, esclarece Cristia-
na Nóbrega, responsável pelo “Meu 
bairro, minha rua”. 

São sete as zonas intervencio-
nadas: Quarteirão da Bibliote-
ca, Quebrantões; António Sérgio,
Cedro (Mafamude e Vilar do Pa-
raíso); Senhora da Graça (Grijó e
Sermonde); São João (Canelas) e do
Espinheiro (Canidelo). A previsão 
da autarquia é a de poder envol-
ver 30 comunidades. 

DESTAQUE

Projecto Ubuntu, a cola que une as pessoas
Aproximar as pessoas, criar redes de colaboração social, envolver toda a gente. “Ubuntu no bairro” faz parte de um projecto mais 

vasto “Meu bairro, minha rua”, cujos objectivos são o fortalecimento de relações de confi ança e a resolução de microproblemas. 

Os ganhos desta iniciativa de âmbito social deixam uma perspectiva animadora…

Resultado das acções e activida-
des já desenvolvidas nos projectos 
“Meu bairro, minha rua” e “Ubuntu
no bairro”, o Museu Ubuntu Gaia 
é um espaço virtual, inaugurado 
em Setembro de 2021. Tem por ob-
jectivo contar e guardar as “me-
mórias individuais e coletivas” de 
Vila Nova de Gaia e das suas gen-
tes. Memórias ditas por quem fez 
e faz a cidade, por gaienses de nas-
cimento, ou que aqui se enraiza-
ram, “constituem um importante 
património imaterial do municí-
pio”, como descreve a página vir-
tual do museu.

O Museu Ubuntu Gaia preten-
de ser uma mais-valia para a po-
pulação e democratizar o ensino 
e a interpretação da história do 
concelho. “Essa história deve ser 
contada por toda a gente”, desta-
ca Sara Martins Silva, do Institu-
to Padre António Vieira, entidade 
gestora do projecto.

“Gaia é uma terra de pessoas 
que vêm de fora. Quando recupe-
ramos essas histórias pessoais, 
construímos a história do terri-
tório pela positiva”, diz. O resul-
tado é o regresso do orgulho pe-
lo passado, as suas trajectórias, o 
lugar onde vivem. Além de guar-
dar memórias, zela pela identida-
de do que é “ser gaiense”. Identi-
dade sempre a ser reconstruída…

 O Museu Ubuntu Gaia conta 
com inúmeras narrativas de vi-
da, como “Histórias de Família”, 
“Festas e Romarias”, “Histórias de 
Amor” e “Avós e Netos”, além do 
documentário “Ser Comum”, com-
posto pelas falas de líderes comu-
nitários gaienses. As colecções es-
tão acessíveis no site do museu.

Maria Luísa Bissotto

O museu 
Ubuntu

Objectivo é democratizar 
a forma como a história 
de Vila Nova de Gaia
é contada.

“Quanto mais pessoas estiverem 
relacionadas com o município, me-
lhor”, enfatiza Cristiana Nóbrega.
“É importante conhecer efectiva-
mente a realidade dos locais pa-
ra que depois a governança possa 
decidir em função dessa realida-
de. Assim, conseguimos racionali-
zar e direccionar melhor os recur-
sos fi nanceiros. Acima de tudo, as 
pessoas sentem-se mais acolhidas, 
que é, para mim, o benefício maior.”

A fi losofi a Ubuntu
e os resultados
“Eu sou porque tu és” é a frase que re-
sume a fi losofi a Ubuntu e que salien-
ta a interdependência humana. Sara 
Martins Silva adverte para a neces-
sidade de “voltar a criar essas redes 
[de colaboração social], ainda que em 
escalas micro”. “Explicar às popula-
ções as vantagens da cooperação en-
tre as próprias pessoas, destas com 
as entidades, e trabalharmos com 
a consciência de interdependência, 
que é o que caracteriza a metodolo-
gia Ubuntu.”

As escolas são a âncora para o de-
senrolar das atividades socioeduca-
tivas, a partir das quais as famílias, 
as empresas e a comunidade vão 
sendo envolvidas, sempre de acor-
do com as especifi cidades de cada 
bairro. Todas as acções assumem a 
perspectiva de uma ética do cuida-
do e do desenvolvimento de lideran-
ças servidoras.  

Os projectos duram três anos e a 
Câmara de Gaia é o investidor social, 
com 30 por cento dos custos (105 000 
euros, em três anos). Os restantes 70 
por cento provêm de fundos euro-
peus, com o apoio da iniciativa Por-
tugal Inovação Social e co-fi nancia-
do pelo Programa Operacional In-
clusão Social e Emprego. Em 2020, 
o município de Gaia foi o maior in-
vestidor social do país, com 1 480 118 
euros aplicados.

A Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável de Gaia-2030 prevê dez 
eixos de acções estratégicas no âm-
bito municipal, articulados com os 
objectivos para o desenvolvimento 
sustentável do planeta, como pro-
posto pelas Nações Unidas. Um des-
ses eixos é o investimento em pro-
gramas de inovação social.

Maria Luísa Bissotto

As escolas são a âncora para o desenrolar das atividades socioeducativas | DR

"É importante 
conhecer a 
realidade dos 
locais para que a 
governança possa 
decidir em função 
dessa realidade"
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 1. Um por Todos, investimento social: 203 401 €

 2. Academia 360, investimento social: 50 000 €

 3. Academia Mediaveritas, investimento social: 75 000 €

 4. Aurora, investimento social: 59 994,65 €

 5. C2iD, investimento social: 33 573,94 €

 6. Companhia, investimento social: 180 000 €

 7. Eu e a minha reforma, investimento social: 18 000 €

 8. Jovens Cuidadores, investimento social: 68 595 €

 9. Ofi cinas de Cuidadores, investimento social: 30 000 €

 10. Pelos Dois, investimento social: 165 000 €

 11. Sim, Somos Capazes, investimento social: 69 532,67 €

 12. Ubuntu no Bairro, investimento social: 105 000 €

 13. Vozes de Gaia, investimento social: 149 810,16 €

Dados: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

• Melhorias arquitectónicas e urbanísticas nos bairros intervencionados

• Participação conjunta dos moradores e da Câmara de Gaia na 

remodelação e manutenção de espaços comuns à comunidade.

Nas escolas:
• Sete formações de Educadores, na perspectiva da fi losofi a

e da metodologia Ubuntu

• 20 agrupamentos e escolas não agrupadas em Gaia já participaram

• Mais de 600 alunos que já participaram em “Semanas Ubuntu”

• Outros 500 alunos, do 1.º ciclo ao secundário, participaram nas 

“Ofi cinas Ubuntu”, nas quais foram trabalhadas problemáticas 

específi cas dos seus territórios. 

Com as empresas:
• 17 empresas distinguidas com o “Selo Empresa Ubuntu,

Empresa amiga da comunidade”, pelo qual se pretende agradecer 

e reconhecer a importância da responsabilidade social para a 

construção de comunidades mais coesas.

• Campanha de sensibilização para compra no comércio local, 

desenvolvida por alunos que participaram de formações Ubuntu

nas escolas de Gaia.

Famílias e Comunidade:
• Ubuntu Talks: conversas/entrevistas com pessoas de referência

nos territórios onde o projeto se encontra implementado

• Ubuntu Fest: encontro festivo para o debate, a refl exão,

a partilha e a ludicidade da fi losofi a Ubuntu

Link para os projetos “Meu bairro, minha rua” e “Ubuntu no bairro”:

www.cm-gaia.pt/pt/cidade/mbmr/

PROJECTOS DE INOVAÇÃO
SOCIAL EM CURSO

Certo dia, foi parar às mãos de Jo-
sé Carlos Baptista, o “Sr. Baptista” 
para toda a gente, um carrinho de 
brincar, entregue por um menino. 
Um outro menino escolheu, naque-
le mesmo instante, aquele brinque-
do para levar para casa. Portador de 
defi ciência cognitiva, assim que per-
cebeu quem tinha levado o carrinho, 
pousou-o no chão e abraçaram-se. 
Será um episódio singelo, mas mais 
do que sufi ciente para manter a fé 
do Sr. Baptista nos serviços feitos à 
comunidade pela Conferência Vicen-
tina de Santo Ovídio, com sede na 
Igreja Paroquial. “Momentos assim, 
bastam para continuar a abraçar es-
ta missão de solidariedade social.”

Devoto do Espírito Santo, o Sr. Bap-
tista não acredita em coincidências. 
E dá o exemplo do leite. Na primei-
ra segunda-feira de cada mês, as fa-
mílias tinham disponível um cabaz 
de alimentação, e na terça podiam 
regressar para escolherem roupa e 
brinquedos. “E pediam sempre leite. 
No armazém, meia dúzia de pacotes. 
Decidi que nunca mais iria faltar lei-
te… O que não sabia era como o ar-
ranjar. Quando ia para casa, recebi 
um telefonema do dono de uma con-
feitaria de Santo Ovídio. Essa pes-
soa garantiu que, a partir dessa da-
ta, iria oferecer à Conferência o tão 
necessário leite. A partir daí nun-
ca mais faltou. Incrível como, sem 
qualquer pedido, chegou. Foi, decer-
to, obra do Espírito Santo. E muitas, 
muitas pessoas ajudam sem nin-
guém pedir.”

Fundada a 20 de Fevereiro de 1965, 
a Conferência Vicentina de Santo 
Ovídio (da Conferência de São Vicen-
te de Paulo), tem uma equipa peque-
na: oito voluntários, além de quatro 
“que dão sempre apoio; mas, quando 
é necessário, aparecem mais”.

O mecenato é um dos grandes su-
portes desta obra social, através de 
doações mensais e anuais. E com 
surpresas. “Um senhor quis doar-
-nos 3 000 euros. Quando nos en-
contrámos, perguntei a razão da 
doação, não sendo essa pessoa da 
paróquia. A resposta foi a de que co-
nhecia a obra da Conferência de São 
Vicente de Paulo, foi ao Google e apa-
receu-lhe a de Santo Ovídio.” A aju-
da monetária foi aumentada para 
4 000 euros.

SOLIDARIEDADE

Vicentinos de Santo Ovídio ajudam
mais de 330 pessoas por mês

A Conferência Vicentina de Santo Ovídio ajuda mais de 300 pessoas por mês 
em Vila Nova de Gaia. José Carlos Baptista, o “Sr. Baptista”, vive a realidade 
dos mais necessitados há uma dúzia de anos. Os alimentos, as roupas
e os brinquedos que ali chegam vêm dos muitos mecenas da Conferência. 
Sempre com a ajuda do Espírito Santo…

A Conferência Vicentina de Santo Ovídio ajuda mais de 300 pessoas por mês | DR

Os alimentos não estão 
garantidos
O Sr. Baptista mantém o armazém 
dos alimentos na mais perfeita or-
dem: tudo catalogado por género, 
data de validade, prioridade. É um 
trabalho duro: “Não temos o banco 
alimentar. Somos nós quem promo-
ve a partilha. Não estão garantidos 
os alimentos e temos de os encon-
trar para poder entregá-los”.

Além de alimentos, roupas e brin-
quedos, há “a ajuda do porta-moe-
das, para quem tem um valor men-
sal per capita inferior a 100 euros”, 
explica o Sr. Baptista. Na primei-
ra segunda-feira de cada mês, são 
entregues 10 euros por pessoa; se o 
agregado tiver três ou quatro ele-
mentos são 15; o valor máximo por 
pessoa é de 20 euros.

Se o caso é limite, é entregue de 
imediato um pequeno cabaz bási-
co. Depois, é pedida a documenta-
ção necessária à burocracia de in-
serção da família no sistema de au-
xílio. As famílias são auxiliadas se 
tiverem um rendimento per capita 
mensal inferior a 200 euros…

Na maior parte dos casos são fa-
mílias monoparentais, quase todas 
no feminino. Muitas destas mulhe-
res sofrem situações graves de vio-
lência doméstica. A par do auxílio 
alimentar e de roupas, a Conferên-
cia também presta auxílio de saúde. 
Mensalmente, a Conferência gasta 
cerca de 500 euros por mês em aju-
das, no apoio a cerca de 100 pessoas.

Apesar de ser uma obra de cariz 
social, a Conferência Vicentina de 
Santo Ovídio mantém uma relação 
distante com grande parte das en-
tidades locais. No caso da Câmara 
de Gaia, por exemplo, José Carlos 
Baptista lamenta a inexistência de 
qualquer protocolo de cooperação 
com a autarquia. Isto, apesar das 
várias audiências pedidas a este e 
a anteriores executivos.

Um casamento e um fi nal feliz
Após 12 anos a lidar com situações 

de necessidade extrema, famílias 
desestruturadas, crianças em risco, 
o Sr. Baptista continua a acreditar 
na bondade humana. “Uma famí-
lia morava numa ‘ilha’, onde havia 
mais pessoas carenciadas”, conta. 
Numa das visitas (sempre de sur-
presa e à hora de jantar), perguntou 
à senhora da casa se não queria ca-
sar, já que o casal vivia em união de 
facto. “Se quero!”

Após falar com os voluntários, tu-
do se arranjou: um, cedeu o espaço 
para a boda; foram-lhes oferecidos o 
vestido e o fato de casamento, a ida 
ao cabeleireiro, um álbum de foto-
grafi as, banquete de noivado, alian-
ças e os convidados que quiseram… 
O padrinho, claro, foi o sr. Baptista. 
“Os noivos não gastaram nada. Tu-
do foi oferecido. Entretanto, o noivo 
arranjou emprego como padeiro. A 
noiva também arranjou emprego e 
o menino foi para a escola.”

Maria Helena Maia

A interacção entre gerações é decisiva para o projecto Ubuntu | DR



generosidade, para quem a maior 
motivação é ver a felicidade das ou-
tras pessoas. “Não é uma maravi-
lha? Há lá melhor recompensa do 
que essa?”

O Konta Komigo depressa se tor-
nou conhecido e, num ápice, deixou 
de haver sítio para guardar tanta coi-
sa – a casa fi cou demasiado peque-
na. Áurea criou regras: só poderiam 
aceitar os produtos frescos na vés-
pera ou no próprio dia da saída pa-
ra a rua; os restantes géneros pode-
riam fi car armazenados um pou-
co mais; o vestuário poderia não ser 
novo, mas sempre em bom estado 
(os consertos eram feitos em casa); 
dinheiro não é aceite. Mais: não há 
sobras; o que houver é distribuído.

Áurea Bastos conta que, um dia, 
uma aluna de uma escola quis en-
tregar-lhe dinheiro para ajudar os 
sem-abrigo. Essa quantia tinha si-
do angariada para uma viagem do 
ensino básico, mas a pandemia in-
viabilizou o passeio. Oferta recusa-
da, negociação, negócio fechado: a 
estudante fez e pagou, com aquele 
dinheiro, os bens que os utentes de 
Áurea precisavam.

O dia dos voluntários
Há sempre o que fazer quando se tra-
ta de ajudar quem mais precisa. O 
dia dos voluntários começa cerca das 
19h30, em casa da família Bastos, na 
preparação de toda a logística. As ta-
refas são distribuídas e executadas 
na pequena cozinha, desde selecio-
nar utensílios e recipientes para os 
alimentos, até à higienização e ma-
nipulação dos alimentos que serão 
cozinhados mais tarde. Entretanto, 
é preciso ir a Matosinhos buscar o 
pão e os “bolinhos”, ao mesmo tem-
po que a cozinha entra em alvoroço, 
pois está a chegar a hora das entre-
gas, que são feitas nas ruas do Porto.

Nem durante o pico da pandemia 
a Konta Komigo abrandou. “Estas 
pessoas somos nós” é a frase-cha-
ve da família Bastos que os faz an-
dar, muitas vezes quase na solidão, 
a percorrer os caminhos de sempre, 
sem descanso. A vida dura das ruas 
faz com que os utentes vão mudan-
do: “Estão cá quase todos, porque al-
guns já partiram. Mas vieram ou-
tros…”, desabafa Áurea.

São cerca de 30 pessoas apoia-
das regularmente na sala de jantar 
adaptada. As primeiras chegadas são 
cerca das 21h30. E já lá estão alguns 
à espera da novidade do menu. Ou-
tros vão chegando, trazendo consigo 
a “mochila”, mais ou menos cheia, 
ou mais ou menos vazia, conforme 
a capacidade que cada um tem para 
se apresentar perante a vida. 

O afecto de quem recebe os cari-
nhos de Áurea é o que se dá a um 
familiar: “Então, o que temos hoje, 

senhora da massinha com atum?”, 
pergunta um; “O seu fi lho melhor?”, 
questiona outro. E assim vão estan-
do: comendo, conversando, acal-
mando alguém mais impetuoso…

“Amanhã, poderei ser eu”
A noite ainda está a meio para a fa-
mília Bastos. Com a maior discrição 
possível, e no meio da partilha de 
conversas, as mochilas dos utentes 
levam de volta mais alguns alimen-
tos. De regresso a Vila Nova de Gaia, 
ainda é tempo de levar os voluntá-
rios às respectivas casas, pois nem 
todos têm transporte próprio. “O me-
nu pode ser variado para aconchegar 
o corpo, mas o outro menu, o da ge-
nerosidade e da sensibilidade, tem 
sempre um sorriso, tolerância, dis-
ponibilidade e compaixão para ou-
vir e refl ectirmos em conjunto. É o 
aconchego da alma, pois nem só de 
pão vive o Homem”, diz Áurea.

Do sorriso ao silêncio foi um se-
gundo. “Hoje, estão cá eles. Ama-
nhã, poderei ser eu. Pessoas que ti-
veram tudo e agora, nada. A rua é o 
seu mundo, no entanto, não lhes ti-
ra a capacidade de amar ou servir. A 
rua priva-os de poderem objectivar 
emoções, vontades ou direitos. Mas, 
ninguém pode tirar-lhes a dignida-
de e a condição humana.”

Áurea recorda uma das muitas 
histórias que ouviu, nestas longas 
noites nas ruas do Porto. Ao pergun-
tar a uma mulher “bonita”, porque 
não se arranjava um pouco melhor, 
recebeu uma resposta dura: ‘não po-
demos andar lavadas, ou mais bem 
arranjadas, porque corremos o ris-
co de sermos violadas’.” Há, ainda, 
mães que procuram o pequeno-al-
moço dos fi lhos para o dia seguinte, 
crianças que vêm em busca de ali-
mentos para os irmãos… “A pobre-
za que não se mostra.”

Aniversários e Natal
O Konta Komigo lembra, sem falhas, 
os aniversários dos utentes, de vo-
luntários e o dia de Natal. Além do 
menu, há bolo caseiro, velas, canção 
de parabéns e uma prenda persona-
lizada, com direito a dedicatória de 
Áurea. Alguns nomes conhecidos do 
grande público, como o apresenta-
dor de televisão Fernando Mendes, 
ou a antiga atleta Aurora Cunha, já 
se associaram ao Konta Komigo. O 
músico Pedro Abrunhosa foi mesmo 
a estrela de uma das festas de Natal.

Eugénia Dias

4 | Gaia | Vozes de Gaia | Segunda-feira, 13 de Dezembro, 2021

SOLIDARIEDADE

A obra social da “senhora
da massinha de atum”
O Projeto Konta Komigo começou por ser uma missão quase solitária, depressa 

cresceu com a ajuda de amigos e voluntários. Áurea e Álvaro Bastos, e o fi lho Manuel, 

dão corpo a esta obra de cariz social sediada em Vila Nova de Gaia e que escolheu

as ruas do Porto para a sua solidariedade. Daquela que aquece o corpo e a alma.

Foi num dia solarengo e ameno que 
Áurea Bastos nos recebeu em casa. 
Com um sorriso tão aberto como o 
dia, os seus olhos aumentavam ain-
da mais a doçura do seu olhar. O dia 
estava perfeitamente de acordo com 
o estado de espírito desta mulher, 
cuja sabedoria denota a aprendiza-
gem feita através da dureza dos dias. 
“Sou uma pessoa simples. Nunca me 
deito zangada com alguém. Durmo e 
acordo feliz, motivada para a cami-
nhada do novo dia. Mas antes, pe-
ço ajuda para que, com sabedoria, o 
novo dia seja mais um e não um a 
mais”, diz Áurea.

Konta Komigo é o nome do pro-
jecto de intervenção social que Áu-
rea Bastos resolveu juntar, com o 
marido Álvaro Bastos, e que com-
pleta agora 11 anos. No dia em que 
a decisão foi tomada, chovia e es-
tava frio. Durante um passeio noc-
turno, na companhia do seu fi lho
Manuel, viram de perto a realidade 
das pessoas sem-abrigo e a família 
decidiu, nesse momento, dar início 
a este projecto humanitário. “Tínha-
mos de fazer alguma coisa para aju-
dar aquelas pessoas, abandonadas 
à sua sorte”, conta.

Pode ler-se na página do Facebook 
Projeto Konta Komigo, que o nome 
foi inspirado pela música “Conta
Comigo”, da banda musical espanho-
la Aguaviva, numa noite de planea-

mento de novas actividades. Pais de 
um fi lho portador de uma Perturba-
ção do Espectro de Autismo, deram, 
assim, corpo ao seu “enorme interes-
se pelo auxílio comunitário”.

Com o apoio incondicional da fa-
mília, deitaram mãos à obra. Come-
çaram por acompanhar uma asso-
ciação de apoio aos sem-abrigo, para 
melhor contactarem a realidade. Ra-
pidamente ganharam autonomia no 
desempenho do seu objectivo. Agora, 
era necessário espalhar a novidade 
para obter ajudas. Mas, como? “Apro-
veitando o aniversário do meu ma-
rido, fi zemos uma festa cá em casa 
e partilhámos a nossa intenção aos 
nossos amigos. Surgiram logo pro-
postas para nos acompanhar neste 
projecto. Umas, no apoio local, ou-
tros, na logística.”

O “núcleo duro” é composto por 
cinco elementos, embora as mãos 
se multipliquem em caso de neces-
sidade. “Há sempre voluntários a vo-
luntários”, diz Áurea, sorrindo. Ela e 
o fi lho são a base, os amigos (dos 45 
aos 75 anos) é quando podem, e um 
grupo de jovens universitários que os 
acompanha, quando necessário, nos 
casos de saúde física e psicológica.

Alimentos e roupas, sim; 
dinheiro, não
De início, o investimento foi tímido 
(era do próprio bolso), com a aquisi-

ção de garrafas térmicas. A cevada 
quente e o pão fresco ajudaram a re-
confortar quem recorria à sua ajuda. 
“Era um miminho dado com amor 
quentinho.” Mas estas rosas trou-
xeram os primeiros espinhos. Para 
aquecer o corpo e a alma este “mi-
minho”, concluíram, não bastava es-
te “miminho”. Era preciso um pouco 
mais. Como já tinha experiência em 
cozinhar em acampamentos juve-
nis, esse não era o problema. Faltava 
o resto. Por isso, através das redes so-
ciais, arranjou formas de angariação 
de produtos (dinheiro, nunca), aca-
bando por receber o apoio de uma pa-
daria de Matosinhos para pão e bo-
linhos frescos diariamente.

Depois, foram aparecendo as ma-
drinhas para as mais diversas fi na-
lidades. A madrinha da cevada, da 
massa, etc. Até há a madrinha do 
frango. “Cada um dá quanto e quan-
do pode, sem que algo lhe seja pedi-
do”, conta Áurea Bastos. Mesmo as-
sim, “nunca falta nada no menu da 

“Estas pessoas 
somos nós” é a 
frase-chave da 
família Bastos

Através das
redes sociais, 
arranjou formas
de angariação
de produtos

A Konta Komigo auxilia cerca de três dezenas de pessoas | DR
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Cerveira nasce como “Vila Nova”, em 
1321, por Carta Foral de D. Dinis, com 
a construção do castelo para repo-
voar esta terra nas margens do rio 
Minho. O crescimento da vila deu-
-lhe vitalidade, mas, com a perda de 
importância estratégica do local e o 
evoluir dos séculos, foi quase aban-
donado. Há uma proposta para tor-
nar o Castelo de Cerveira num hotel 
de quatro estrelas. As obras, orçadas 
em três milhões de euros, estavam 
previstas para este ano, mas foram 
adiadas para data desconhecida.

Entrar no centro histórico desta 
vila de 1 400 habitantes é sentir his-
tória de reis, arte de mentes criati-
vas, o acolhimento das suas gentes. 
As casinhas vão nascendo nas ruas. 
As janelas adornadas com cortinas 
bordadas, imaculadamente engo-
madas. As fachadas foram restaura-
das, mas não perdem os traços rús-
ticos. Tudo tão detalhado que as fl o-
res são de todas as cores.

Ainda no centro, está o Cinetea-
tro de Cerveira. Numa das paredes, 
o mural de oito metros “Lacunas da 
Memória” (2016) evoca o escultor Jo-
sé Rodrigues. A obra, feita de terra, 
carvão e água, executada pelo brasi-
leiro Elton Hipólito, foi colocada na-
quele local por se encontrar em fren-
te à escultura “O Esforço”, do artista 
plástico português. 

José Rodrigues viveu em S. Paio, 
num antigo convento franciscano, 
adquirido em adiantado estado de 
degradação. Recuperou o edifício e a 
tornou-o no seu atelier e museu, dei-
xando uma vasta colecção de escul-
turas, pinturas e desenhos próprios 
e de outros artistas. O Convento San 
Payo é um dos locais mais procura-
dos pelos admiradores do escultor 
que, na década de 1970, nas tertú-
lias ali realizadas, fez nascer vários 
projectos. Entre eles, a Bienal de Cer-
veira, em 1978. Hoje, é um dos prin-
cipais eventos do país dedicados às 
artes plásticas. O Fórum Cultural al-
berga a Fundação Bienal de Cerveira.

A arte está à vista de todos. Ou-
tro mural foi colocado na parede do 
Cineteatro, este da autoria de Juan 
Domingues, artista plástico vene-
zuelano que retratou o artista Hen-
rique Silva, outro impulsionador da 
Bienal. “Granito-Rítmo”, de Clara
Menéres, “Abelcaim”, de Alberto Viei-
ra, “Antártica” e “Girl on the run”, de 
Zadock Ben-David, são outras das 

REPORTAGEM

A ponte da amizade

Diz a sabedoria popular que “o que é bom acaba depressa”.
O segundo módulo do Vozes de Gaia durou três meses. A cada sessão,
a cada três horas, sentíamo-nos mais capazes de compreender notícias,
mais sensíveis à realidade e mais interventivos na comunidade. As novas 
sessões estão aí. Vila Nova de Cerveira, essa, é uma boa memória…

O mural no Cineteatro, de Juan Domingues, retrata o artista Henrique Silva

| Fernanda Maia

obras que fazem de Cerveira uma 
galeria de arte ao ar livre.

“As Três Marias” na parede
Na Casa do Artesão, as peças são fei-
tas a várias mãos. Vidro, crochet, 
madeira e couro, pasta de papel… 
um sem-número de materiais usa-
dos dão origem a produtos desde a 
acessórios de moda a sabonetes de 
banho. Há licores e as compotas pa-
ra os mais gulosos. Nas traseiras do 
edifício, Elton Hipólito pintou uma 
parede em homenagem às “Três 
Marias” – Maria Teresa Horta, Ma-
ria Isabel Barreno e Maria Velho da 
Costa –, numa alusão às mulheres 
do tempo da Revolução de 1974.

Antes do Miradouro do Cervo, é 
obrigatório provar um “cerveiren-
se”, o doce conventual desta vila mi-
nhota, feito de uma massa estaladi-
ça que se desfaz na boca…

É com essa memória que se en-
frenta o vento gélido no Alto do Cras-
to. A paisagem é de tirar o fôlego. São 
300 metros de altitude dominados 
pela escultura em ferro “O Cervo”, de 
José Rodrigues… A obra relembra a 
lenda “Cervo Rei”, em que nenhum 
homem ou animal tomava as “Ter-
ras da Cervaria”, onde a manada, li-
derada por um veado corajoso, an-
tecipava qualquer ataque e defi nia 
uma fuga efi caz.

A cidadania é a fi nalidade
Espanha e Portugal na paisagem. 
Ao longe, as serras de Arga e de 

Góis. Vê-se a passagem do rio Mi-
nho por Valença até à foz, em Ca-
minha. Do outro lado, está Tomi-
nho (Tomiño), na Galiza. No meio 
do rio, as ilhas da Boega e dos Amo-
res. Há, claro, a ligação internacio-
nal entre os dois vizinhos: a Ponte 
da Amizade.

Depois do jantar, e sem nada 
combinado, tal como se fosse uma 
ponte em construção, fomo-nos 
sentando no hall do INATEL Cer-
veira Hotel. Quando demos conta, 
estávamos todos em ameno con-
vívio, com récita de poesia e hi-
dromel à mistura. Não faltaram 
gargalhadas. Durante duas horas 
esquecemo-nos que só tinham 
passado três meses. Sentimo-nos 
amigos. O Vozes de Gaia foi a nos-
sa ponte. A cidadania é a nossa fi -
nalidade.

Um novo módulo deste projec-
to de literacia mediática nos Car-
valhos está presente na Academia 
Sénior de Gaia e no InKultu, Insti-
tuto de Cultura. Vai chegar a no-
vos participantes que, como nós, 
vão sentir o desafi o do desconheci-
do. A eles, deixamos as palavras de 
José Rodrigues que absorvemos em 
Vila Nova de Cerveira como exem-
plo para a nova aventura no Vozes 
de Gaia: “Não há pequenas coisas, 
as pequenas coisas são as grandes, 
uma luz exata, um gesto preciso…” 

Eugénia Dias, Fernanda Maia

e Florinda Sousa 

O concelho de Vila Nova de Gaia te-
ve uma taxa de abstenção recor-
de de 52,31 por cento nas eleições 
autárquicas, do passado dia 26 de 
Setembro – a média nacional foi 
de 46,35 por cento. A mais próxi-
ma foi em 2017, com 47,9 por cento 
– 45,03 por cento a nível nacional. 
“As autárquicas possuem um uni-
verso de eleitores menor do que 
as eleições legislativas e as elei-
ções presidenciais”, explica Virgí-
lio Borges Ferreira, director do De-
partamento de Sociologia da Fa-
culdade de Letras da Universidade 
do Porto. Nas nacionais, são facto-
res a ter em conta o facto de haver 
eleitores emigrados com proble-
mas para se registarem nas em-
baixadas ou consulados portugue-
ses, ou simplesmente se alheiam 
da realidade nacional.

Numa análise que já inclui as 
autárquicas, Virgilio Borges Fer-
reira aponta a “contabilização ex-
cessiva de cidadãos com capaci-
dade eleitoral”: já falecidos, que 
mudaram de círculo eleitoral… 
os chamados eleitores-fantas-
ma. Por isso, defende a actuali-
zação dos cadernos eleitorais, a 
reforma do recenseamento eleito-
ral e uma comunicação mais afi -
nada dos resultados da participa-
ção eleitoral.

Virgílio Borges Ferreira conclui 
que a abstenção é, “globalmente, 
signifi cativa”, acrescentando que 
“a visão distanciada que os cida-
dãos têm dos políticos e do siste-
ma em que se movem agrava o 
abstencionismo eleitoral”.

Maria Hermínia Teixeira

1 – Votou?
2 – Se sim, o que pensa dos abstencionistas?
3 – Se não, o que os levaria a votar?

José António Teixeira, 76 anos
Sim. Votei sempre. A abstenção é um atentado aos democratas 
que lutaram para que todos tivessem direito a votar. Sou a favor 
do voto obrigatório. 

Clarice Moreira, 65 anos
Sim. Não votam porque não há consciência do valor da democra-
cia e do quanto custou a conquistá-la. Se as eleições fossem em 
mais do que um dia, talvez diminuísse a abstenção.

Sandra Ribeiro, 46 anos
Não. Não reconheço competência aos candidatos políticos para 
conduzirem as fi nanças públicas. Votava se os candidatos fos-
sem idóneos e pessoas academicamente preparadas para assu-
mirem cargos públicos e com comprovada experiência no terreno.

CIDADANIA

Cadernos eleitorais fora de prazo 
subvertem valores da abstenção

A taxa de abstenção nas recentes autárquicas foi 
mais alta do que em 2017. A nível nacional e em 
Vila Nova de Gaia, onde se atingiu um recorde. 
Virgílio Borges Ferreira, director do Departamento 
de Sociologia da Universidade do Porto ajuda a 
refl ectir sobre o fenómeno.

ADRIANO MIRANDA/PÚBLICO
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1 Avenida dos Escultores; 2 Praceta do Escultor Alves de Sousa e a Rua do Escultor Alves de Sousa, em Vilar de 
Andorinho; 3 Praceta de Henrique Moreira (União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, UFSMSPA); 
4 Praça de Sousa Caldas; 5 Rua de Diogo de Macedo; 6 Rua de Teixeira Lopes; 7 Rua de Soares dos Reis e Largo de 
Soares dos Reis; 8 Rua de Fernandes de Sá; 9 Rua de Zeferino Couto

1 Avenida dos Escultores; 2 Praceta do Escultor Alves de Sousa e a Rua do Escultor Alves de Sousa, em Vilar de 
Andorinho; 3 Praceta de Henrique Moreira (União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, UFSMSPA); 
4 Praça de Sousa Caldas; 5 Rua de Diogo de Macedo; 6 Rua de Teixeira Lopes; 7 Rua de Soares dos Reis e Largo de 
Soares dos Reis; 8 Rua de Fernandes de Sá; 9 Rua de Zeferino Couto

A Praceta do Escultor Alves de Sousa 
e a Rua do Escultor Alves de Sousa, 
em Vilar de Andorinho (9 de Janeiro 
de 1884), são exemplos de homena-
gem a um dos artistas mais concei-
tuados de Vila Nova de Gaia. Obras 
no Museu Nacional Soares dos Reis: 
Garoto dos Jornais, Desespero, A Mãe 
de Jesus Cristo, Vítimas Da Miséria, 
entre outras. Participou, com o ar-
quitecto Marques da Silva, no con-
curso para o Monumento aos Mor-
tos da Guerra Peninsular, no Porto. A 
sua morte prematura, aos 38 anos 
(5 de Março de 1922), louco e vítima 
de tuberculose, impediu-o de execu-
tar a obra. O trabalho foi continuado 
por Sousa Caldas e Henrique Morei-
ra. Também eles gaienses.

A Praceta de Henrique Moreira 
(Santa Marinha e São Pedro da Afu-
rada) invoca Henrique Araújo Morei-
ra (Avintes, 9 de Maio de 1890). O es-
cultor deixou, entre outras obras, o 
Monumento à Padeira de Avintes e os 
bustos do Engenheiro Arantes de Oli-
veira e de Calouste Gulbenkian, em 
Avintes. Esculpiu, ainda, o busto de 
Camilo Castelo Branco, na Avenida 
Camilo, A Juventude e Os Meninos, na 
Avenida dos Aliados, O Salva-Vidas 
ou O Lobo do Mar, na Foz do Douro, 
a estátua do Padre Américo, no Jar-
dim de Teófi lo Braga, e o Monumen-
to aos Heróis da Guerra Peninsular, 
na Rotunda da Boavista. Estas obras 
estão no Porto. Morreu nesta cida-
de, a 16 de Fevereiro de 1979.

José Fernandes de Sousa Caldas 
(Gaia, 18 de Maio de 1894) era fi lho 
do escultor de arte sacra José Fer-
nandes Caldas e afi lhado do escul-
tor José Joaquim Teixeira Lopes. Es-
cultor dinâmico e sensível, sempre 
em busca da perfeição e da beleza, 
retratou ilustres fi guras de várias 
áreas do Conhecimento. Destaque 
para o busto de Diogo Cassels, em 
Gaia. No Porto, a Ternura, no Palácio 
de Cristal, e o baixo-relevo Ódio, da 
frontaria do Teatro S. João. Morreu 
em 1965. A Praça de Sousa Caldas 
é na União das Freguesias de San-
ta Marinha e São Pedro da Afurada.

A Rua de Diogo de Macedo, em 
Mafamude/Vilar do Paraíso, home-
nageia o escultor, museólogo, escri-
tor e crítico de arte (Mafamude, 22 
de Novembro de 1889). No Porto, exi-
biu Rajada, no Ateneu Comercial e no 

PATRIMÓNIO

Uma cidade de escultores
com direito a nome de rua

Nomes há muitos e o Vozes de Gaia partiu à descoberta das ruas com nome de escultor nas freguesias 
do concelho. Entre surpresas e confi rmações, fi cam os registos de ruas, praças e largos de homenagem 
a quem deixou obras fundamentais para se entender melhor a Arte em Portugal.

átrio do Palácio da Bolsa. A obra foi 
pretendida, mas recusada pela Câ-
mara do Porto. Diogo de Macedo des-
truiu a peça. O início da década de 
1920 foi rico em trabalho: um álbum 
sobre costumes tradicionais em co-
laboração com a “Ilustração Portu-
guesa”, organização da exposição 5 
Independentes, em 1923. Em 1944, re-
nunciou à escultura, estreou-se co-
mo conferencista e publicou biogra-
fi as de artistas, estudos, prefácios de 
catálogos de exposições e integrou 

júris de comissões. Dirigiu o Museu 
de Arte Contemporânea (Museu do 
Chiado) até ao fi m da vida. Conti-
nuou a organizar exposições e a es-
crever. Morreu em Lisboa, a 19 de Fe-
vereiro de 1959.

O nome da família Teixeira Lopes 
extravasa em muito as fronteiras de 
Gaia, com trabalho feito em Portugal 
e no estrangeiro. Na Rua de Teixei-
ra Lopes (Mafamude/Vilar do Paraí-
so) há a Casa-Museu Teixeira Lopes, 
com uma notável produção escultó-
rica e os cenários íntimos da vivên-
cia de António Teixeira Lopes (Gaia, 
27 de Outubro de 1866). Foi projecta-
do pelo irmão José Teixeira Lopes. 
António iniciou a aprendizagem de 
escultura na ofi cina paterna e te-
ve o primeiro emprego na Fábrica 
de Cerâmica das Devesas. Em 1889, 
com A Viúva, ganhou a medalha de 
ouro em Berlim. Na côrte, a duque-

sa de Palmela, camareira da Rainha 
D. Amélia, encomendou-lhe uma es-
cultura da Rainha Santa, destina-
da a Santa Clara-a-Nova, Coimbra. 
A 27 de Junho de 1896 foi inaugura-
da a Casa-Atelier, com a estátua de 
madeira pintada da Rainha Santa. 
A Casa-Atelier foi doada à Camara 
de Gaia em 1933, com a condição de 
o artista aí residir até à sua morte. 
Morreu em São Mamede de Ribatua, 
em 21 de Junho de 1942.

Rua de Soares dos Reis e Largo 
de Soares dos Reis. Um dos maio-

O nome da família 
Teixeira Lopes 
ultrapassa em 
muito as fronteiras 
do concelho

O Desterrado é, 
talvez, a obra-
-maior de Soares
dos Reis
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António Ferreira de Azevedo nas-
ceu a 11 de Dezembro de 1889, na 
Rua do Marquês de Sá da Bandei-
ra, em Mafamude. Terminada a 
instrução primária, em Outubro 
de 1902, matriculou-se na Escola 
de Belas Artes do Porto, onde se-
guiu Escultura. Foi condiscípu-
lo de Sousa Caldas, Diogo de Ma-
cedo, Henrique Moreira e Zeferi-
no Couto.

Ainda estudante de Belas Artes, 
fez parte do grupo que em 1909 pu-
blicou a brochura solidária Misé-
ria (1909), a favor dos pobres do 
Douro. Foram ilustradores, entre 
outros, Henrique Moreira e Diogo 
de Macedo. Um ano depois, conce-
beu uma maqueta em gesso pa-
ra o concurso do Monumento à 
Guerra Peninsular do Porto. Con-
tudo, acabou por não integrar o 
rol de concorrentes… já que a pe-
ça se partiu durante o transporte 
de Vila Nova de Gaia para o Porto.

Prosseguiu os estudos em Pa-
ris, mas com a eclosão da I Guerra 
Mundial (1914-1918), voltou a Por-
tugal. Na bagagem, trouxe o bus-
to Crepúsculo. Instalou-se em ca-
sa da mãe (Rua de 14 de Outubro, 
Gaia), perto da qual montou ate-
lier e produziu os primeiros traba-
lhos – participou ainda em várias 
exposições modernistas.

Em 1921, envolveu-se na reno-
vação da Sociedade Nacional de 
Belas Artes (Porto) e, quatro anos 
mais tarde, apresentou a sua pri-
meira exposição individual, no 

Salão Silva Porto, onde expôs 12 
peças em mármore e bronze. In-
tegrou a comissão técnica do Gru-
po de Amigos do Mosteiro da Serra 
do Pilar e encetou uma longa car-
reira de docência no ensino técni-
co. Acabaria na Escola Industrial 
Francisco de Holanda, em Guima-
rães, onde, além de leccionar, foi 
director. Em 1931, fi xou-se defi ni-
tivamente em Guimarães, cidade 
que presenciou muito do seu ful-
gor artístico. Esteve representado 
no Pavilhão de Portugal da Expo-
sição Internacional de Paris (1937).

António Ferreira da Azevedo 
aposentou-se em Maio de 1959. 
Foi distinguido com o grau de Ofi -
cial da Ordem de Instrução Pú-
blica (1957) e homenageado na 
Assembleia Municipal de Gui-
marães (1965). Faleceu em Gui-
marães a 18 de Abril de 1968. Dei-
xou esculturas espalhadas por 
vários municípios do norte de 
Portugal, bem como em diversos 
museus. De entre as muitas ho-
menagens, destaque para o pro-
jecto de estudo e divulgação da 
sua vida e obra levado a cabo pela 
Assembleia Municipal de Guima-
rães e pela Associação Muralha, 
no âmbito do Programa Conste-
lações, da Guimarães 2012 – Capi-
tal Europeia da Cultura. Em 2013, 
foi inaugurado um monumento 
de granito no Largo Cónego José 
Maria Gomes, Guimarães, em ho-
menagem ao escultor, da autoria 
de Vina Paredes.

Zeferino dos Santos Couto nasceu 
a 13 de Junho de 1890 na fregue-
sia gaiense de Olival. Após ter con-
cluído a escola primária, inscre-
veu-se na Academia Portuense de 
Belas Artes (1905) como “aprendiz 
de escultor”, segundo o próprio. 
Seis anos depois, concluiu o curso 
de escultura com os restantes ele-
mentos do grupo “Os Cinco Mag-
nífi cos”: Diogo de Macedo, Hen-
rique Moreira, José de Sousa Cal-
das e António de Azevedo. Ainda 
como estudante, Zeferino Couto 
trabalhou no Presépio da Igreja do 
Bonfi m (Porto) e esculpiu o meda-

lhão Semeia e cria, terás alegria, 
que encima o pórtico da vacaria 
do Mosteiro de Grijó, em Gaia.

Foi professor de desenho na Es-
cola Industrial Bartolomeu dos 
Mártires, Braga. Em 1963, viúvo, 
voltou à sua casa no Olival. Fale-
ceu em Fão, Esposende, em Outu-
bro de 1982. Em 2015, no 125.º ani-
versário do seu nascimento, foi 
homenageado na Biblioteca Mu-
nicipal de Gaia. Porém, tal co-
mo acontece em inúmeras vias 
no concelho, a Rua de Zeferino 
Couto não tem direito a placa de 
identifi cação…

Sem nome de rua,
mas com página no Facebook
(escultor António de Azevedo 1889-1968)

A rua de um dos Cinco 
Magnífi cos sem direito a placa

Fonte: base de dados da UPorto A rua de homenagem a Ferreira Alves | Júlia Morais

A minha rua é uma rua nem-
nem. Nem muito sol, nem pouco 
sol. Nem é barulhenta, nem tem 
muito trânsito. Não é despida, 
nem tem prédios. Nem tem muitos 
transeuntes, nem é sozinha. Nem 
é muito larga, nem muito estreita. 
Nem comprida, nem curta. É uma 
rua nem-nem, mas… alto aí. Tem 
o nome de um peso-pesado em 
Francelos. É a Rua Dr. Ferreira 
Alves, nome que será desconhecido 
para alguns dos moradores e que 
merece ser “apresentado”.

É uma rua tranquila, com 
habitações com jardins fl oridos, 
onde os vizinhos são retraídos. 
Não se vêm comadres a falar de 
varanda para varanda, nem se 
ouvem vozes de crianças a brincar 
na rua, ou nos campos como em 
outros tempos. Nem os apitos a 
chamá-los para casa. Nem vozes 
esganiçadas de “ó, Tono! Anda 
comer!”. 

Agora, os meninos chegam a 
casa nos carros dos pais, desejosos 
de pegar nos seus brinquedos 
eletrónicos. Ninguém os ouve. 
Passa um carro de vez em quando. 
Nas horas do recolher há mais e 
o apito do comboio que passa.  O 
curioso é que só há um comboio 
por hora, fora das horas de ponta. 
Passam aqui mais comboios do que 
carros…

Joaquim Gomes Ferreira Alves foi 
um ilustre cidadão gaiense, muito 
prestigiado e querido. Embora 
nascido no Porto (10 de Novembro 
de 1883), e lá se tenha licenciado 
em Medicina, especialização em 
Ortopedia, a sua vida profi ssional 
foi quase sempre em Francelos.

Iniciou a carreira na Colónia 
Sanatorial Marítima da Foz do 
Douro. Tinha em mente o combate 
a doenças como o raquitismo 
e a escrofulose (tuberculose 
ganglionar) em crianças, 
usando técnicas de terapia solar. 
Aprofundou os conhecimentos em 
Helioterapia. Expôs as suas ideias 
ao arquitecto Francisco Ferreira 
de Oliveira e os dois foram à Suíça, 
visitar as clínicas do Dr. Rolier, 
que se dedicava a essa terapia 
inovadora.

De volta a Portugal, logo 
arrancou a construção do Sanatório 
Marítimo do Norte, hoje Centro de 
Reabilitação do Norte Dr. Ferreira 
Alves. Ali ao lado, há a Praça Dr. 
Joaquim Ferreira Alves, com um 
monumento de homenagem.

Os dois terão percorrido o país 
à procura do lugar ideal para 
o tratamento e a cura destas 
patologias. Vieram encontrá-lo em 
Francelos, onde o poder curativo 
da exposição solar e o iodo do 
mar foram factores decisivos na 
escolha. Um dos ícones do então 
Sanatório era a imagem dos 
doentes a apanhar sol e a receber 
o iodo, sentados na grande varada 
virada para o mar. Recordo ver 
no terraço camas com doentes, 
crianças sentadas ou deitadas e 
até uma senhora tapada com um 
lençol só com as mãos de fora a 
fazer crochet…

Ferreira Alves não tinham 
horários, nem fi ns de semana. 
Dedicava todo o tempo aos doentes. 
Nunca dizia que não. Foi um ilustre 
benemérito, que tratava todos os 
pacientes por igual. Não cobrava 
honorários a quem não podia 
pagar. Diziam que fazia autênticos 
milagres com as curas que foi 
conseguindo.

Figura muito querida por grande 
parte da população de Gaia, faleceu 
tragicamente a 10 de Novembro 
1944, num acidente rodoviário, 
quando ia a atravessar a linha 
do comboio… Os fi lhos Álvaro, 
cirurgião ortopedista, e Fernando, 
pediatra, continuaram a obra 
iniciada pelo pai…

Histórias acerca dos “milagres” 
clínicos da família de Ferreira 
Alves há muitas. Conta-se que um 
rapazinho de oito anos entrou na 
clínica sem conseguir andar, foi 
operado pelo fi lho Álvaro e dois 
anos depois saiu a caminhar.

Tantos anos depois, a rua onde 
moro deixou de ser uma rural, 
com campos de cultivo e agrieiras 
(campos de agriões). Continua a ser 
a minha rua
nem-nem.

Júlia Morais 

CRÓNICA

A rua nem-nem

res escultores portugueses do sécu-
lo XIX, António Manuel Soares dos 
Reis nasceu a 14 de Outubro de 1847, 
em S. Cristóvão de Mafamude. Des-
de cedo mostrou as suas qualidades 
artísticas. Atentos, Diogo de Macedo 
e Júlio Resende convenceram o pai 
a enviá-lo para a Escola de Belas Ar-
tes. Já em Roma (1871), executa uma 
das suas obras mais românticas, O 
Desterrado, inspirado em versos de 
Alexandre Herculano. Ao Porto, dei-
xou Artista na Infância (1874), Conde 
de Ferreira (1876), Crucifi cado (1877) 
e as estátuas destinadas à Capela 
dos Pestanas, de homenagem a S. 
José e a S. Joaquim (1880). Ao mun-
do, deixou obras como Busto de Se-
nhora Inglesa, a estátua de D. Afon-
so Henriques, em Guimarães, Flor 
Agreste, conquistou o Primeiro Pré-
mio com O Desterrado, na Exposição 
Geral de Belas Artes de Madrid. Foi 
condecorado por Afonso XII de Es-
panha com o grau de Cavaleiro da 
Ordem de Carlos III. Porém, a fama 
trouxe invejas e calúnias. Soares dos 
Reis foi acusado plágio. Sentindo-se 
incompreendido, pôs termo à vida a 
16 de Fevereiro de 1889, no seu atelier, 
com dois tiros de revólver. Tinha 42 
anos. Deixou estas frases numa das 
paredes: “Sou cristão, porém, nestas 
condições, a vida para mim é insu-
portável. Peço perdão a quem ofen-
di injustamente, mas não perdoo a 
quem me fez mal.”

Entre as principais obras de An-
tónio Fernandes de Sá destacam-se 
O Atirador de Arco, escultura com a 
qual atingiu o primeiro lugar num 
concurso a pensionista em 1896, O 
Rapto de Ganímedes, que recebeu vá-
rias distinções, e O Beijo Materno, 
prova fi nal de curso em Paris e que 
se encontra na Casa-Museu Teixei-
ra Lopes.

Nascido em Avintes a 7 de Novem-
bro de 1874, foi para França aos 22 
anos, com uma bolsa, e participou 
na Exposição Universal de Paris. Em 
1902, enviou trabalhos para a Expo-
sição de Belas Artes de Lisboa e foi 
premiado, participando mais tarde 
na formação artística dos alunos do 
Colégio Araújo Lima. Morreu na sua 
casa do Largo de Magarão, em Gaia, 
a 26 de Novembro de 1959.

Fernanda Maia (texto e fotos)
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Aprender a dominar a a

Do alto do Jardim do 

Morro, o olhar perde-

se no casario do lado 

do Porto. A impor-se, 

lá ao fundo, está a 

Torre dos Clérigos

Luísa Cunha 

A geometria e os refl exos mesmo ao lado da linha,

à espera que chegue o metro para Santo Ovídio

Florinda Sousa 

Vila Nova de Gaia é o terceiro município mais populoso 

do país, com mais de 300 mil habitantes. Gaia é uma 

cidade de sentidos. Ver o Douro, ouvir músicos nas 

ruas, provar os vinhos, cheirar as ruas são apenas 

algumas das propostas sensoriais a quem passa

Florinda Sousa

O pôr-do-sol é magnético para quem 

está apaixonado, muito mais será para 

quem acaba de casar. Não será difícil 

de desvendar o local onde foi tirada 

esta fotografi a: o Jardim do Morro,

um dos sítios de eleição para milhares 

de turistas de muitas nacionalidades

Eugénia Dias 

O Convento Corpus 

Christi, fundado em 

1345, tem um valor 

artístico incalculável. 

No seu interior, a 

capela tem uma 

forma octogonal e é 

acompanhada por 

uma cúpula com 

quatro altares, que 

acolhem quatro 

fi guras religiosas

Helena Barros 

Este é um dos lugares mais 

emblemáticos e místicos de 

Vila Nova de Cerveira. O Alto 

do Crasto acolhe esta obra 

do “mestre” José Rodrigues, 

“O Cervo”. A pose altiva e 

dominadora de toda a paisagem 

em redor dá-lhe ainda mais aura. 

Reza a lenda que o “Cervo Rei” 

protegia as Terras da Cervaria de 

todos os ataques externos…

Lá ao longe, Espanha. Para lá 

chegar, basta descer até junto

do leito do rio Minho e atravessar

a Ponte da Amizade.

Fernanda Maia 
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“Descobri a paixão
da fotografi a e vou 
mantê-la depois do 
Vozes de Gaia”

O Teleférico de Gaia não é apenas um 

equipamento turístico. Muitos munícipes utilizam 

este transporte aéreo por cabo para fazer a ligação 

entre o tabuleiro superior da Ponte D. Luís e o 

Cais de Gaia. Uma forma sustentável de viajar e a 

possibilidade de ver a cidade de outros ângulos

Elisabete Sampaio 

O turismo voltou a 

respirar em 2021, 

em comparação 

com o ano anterior, 

e quem chega a 

Gaia procura os 

tuktuk. Lentamente, 

percorrem as ruas 

mais escondidas 

e as locais mais 

populares. Uma 

forma tranquila para 

respirar melhor Gaia

Luísa Cunha 

Cuidar da mente, 

cuidar do corpo. 

A dois passos da 

varanda sobre as 

duas margens do 

Douro, há quem 

aproveite para se 

manter activo, num 

dos sítios mais 

procurados do 

Jardim do Morro

Luísa Cunha 

A beira-rio 

oferece um olhar 

desafogado sobre 

o Douro, o Porto e 

uma parte da zona 

histórica de Gaia. 

Mas, recuando uns 

metros, as ruas 

transformam-se em 

vielas e estreitam 

o horizonte. Os 

turistas e a outra 

margem estão lá. 

Mais estreitos

José Dias

Foi de telemóveis e máquinas 
fotográfi cas que 25 participan-
tes saíram da redacção do Vo-
zes de Gaia, nos Carvalhos e ru-
maram ao Jardim do Morro e 
ao Cais de Gaia, com a compa-
nhia do fotojornalista Rui Oli-
veira. A principal premissa da-
da em sessões era agora um 
desafi o a pôr em prática “foto-
grafar é contar ao leitor, com 
criatividade, a realidade que o 
fotojornalista capta no local de 
reportagem”.

Uns entusiasmados, outros 
preocupados com a técnica, ou-
tros ainda divertidos com a li-
berdade da tarefa ao ar livre, os 
disparos foram feitos ao sabor 
da vontade de cada um, sendo 
que as 15 melhores fotografi as 
de cada participante iam ser 
selecionadas para contar uma 
história online no site do Vo-
zes de Gaia.

No projecto de literacia me-
diática, muitas são as vozes 
que descobrem a sua forma 
de se fazerem ouvir. Valentim 
Santos não esconde que a es-
crita foi o que o motivou a fa-
zer parte da redacção mas le-
va uma nova paixão na mala. 
“Descobri a fotografi a no Vozes 
de Gaia e, tal como vou levar 
pessoas amigas de cá, também 
levo a vontade de saber mais 
sobre esta arte”.

Quem fotografar comuni-
ca. Que seria de um bom texto 
sem uma fotografi a que con-
tasse parte da história? Con-
fúcio escreveu a mítica frase 
“uma imagem vale mais do que 
mil palavras” para demonstrar 
o poder da comunicação visual. 

No jornalismo, há uma liga-
ção necessária entre todas as 
suas formas de passar a men-
sagem. No Vozes de Gaia, há a 
possibilidade de despertar no-
vas paixões.

Sara Costa e Sena

Depois de Roma e 

Paris, o amor em 

cadeados chega à 

Ponte Luiz I. O amor 

é universal e todos 

os enamorados 

querem eternizar 

o sentimento neste 

local romântico com 

vista para o rio Douro

Luísa Cunha

arte da imagem



Todas as balanças têm uma his-
tória e a desta é notável. Manuel 
Correia soube que a Base Aérea de S. 
Jacinto tinha uma balança de pesar 
aviões para vender. Então, apesar de 
se encontrar de luto pela morte do 
seu fi lho, meteu pés ao caminho e 
foi à Base Aérea para falar com o co-
mandante. O preço estava acorda-
do entre os dois, por isso, o processo 
fi cou facilitado. Mais simples fi cou 
ainda quando o dito comandante se 
prontifi cou a entregar a balança ao 
domicílio. “Chegou aqui num jipe da 
Força Aérea”, diz com orgulho. E co-
mo é a balança de pesar aviões? Um 
gancho gigante, juntamente com 
uns aros em ferro e outros objec-
tos auxiliares… mas tudo em tama-
nho gigante, impossível de ver em 
acção numa casa com um pé direi-
to com pouco mais de dois metros 
e meio de altura.

A balança da Guerra
do Vietname e o museu
Se esta pesa aviões, uma outra pe-
sa miligramas e é de tal modo sen-
sível que, se trovejar, não funcio-
na. A delicadeza do mecanismo de 
precisão da balança não suporta 
condições climatéricas adversas, 
nem outros distúrbios climatéri-
cos do género.

Numa autêntica viagem ao pas-
sado, as várias salas da casa de Ma-
nuel Correia estão “forradas” com 
máquinas que parecem trazidas da 
Antiguidade. Máquinas ferrugen-
tas, a atestar os muitos anos que já 
atravessaram. Outras, mais recen-
tes, levam-nos de volta a meados do 
século passado. Como é o caso de 
uma caixa verde-tropa, que é nada 
mais, nada menos do que uma ba-
lança do Exército dos Estados Uni-
dos da América, utilizada na Guer-
ra do Vietname. Até a guerra tem o 
seu peso e a sua medida…

Mas nem tudo é cor-de-rosa neste 
longo percurso de Manuel Correia, 
iniciado em 1970. As portas estrei-
tas da casa são uma espécie de fi -
gura de estilo da vida deste colec-
cionador. O amor de Manuel Correia 
pelas balanças é sofrido, por esta-
rem ali condensadas e não devida-
mente catalogadas num museu. E 
é neste ponto que surge o primeiro 
desconforto. É que Manuel Correia 
tem o sonho de ver erguido, antes 
de morrer, o seu museu das balan-

ças – com o nome do fi lho, que mor-
reu de tenra idade. Seria a homena-
gem ao fi lho e ao pai, que tanto tem 
lutado para fazer crescer e manter 
esta colecção…

Manuel Correia está disponível 
para ceder o seu imenso espólio pa-
ra usufruto público, colocando co-
mo única condição que esse espaço 
tenha o nome do seu fi lho. “É uma 
pena que estas peças estejam aqui, 
neste sítio, sem grandes condições 
para serem preservadas”, lamenta, 
garantindo ter feito inúmeras tenta-
tivas para criar um Museu das Ba-
lanças em Vila Nova de Gaia. Mas, 
até agora, sem grande resposta por 
parte dos sucessivos executivos ca-
marários.

Até lá, vai continuar a desenvol-
ver os vários projectos ligados à sua 
paixão pelo coleccionismo e por Vi-
la Nova de Gaia: desde a cataloga-
ção do espólio de balanças, até aos 
escritos sobre o concelho que o viu 
nascer. Este é o mundo das balan-
ças de Manuel Correia. O mundo do 
homem que dá o ser àquelas balan-
ças, as conhece pelo nome e pela 
função. O homem que trata as ba-
lanças por “tu”.

Mário Jorge Santos 
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É uma rua estreita. Daquelas que 
poderíamos encontrar no centro 
histórico de uma qualquer cidade do 
mundo. Para lá chegar é necessário 
subir até ao topo da encosta próxi-
ma ao Jardim do Morro, na frontei-
ra com o tabuleiro superior da Pon-
te Luiz I. Depois de vencer a calçada 
íngreme e as escadarias que acom-
panham as soleiras das portas, che-
ga-se fi nalmente à porta da casa de 
Manuel Correia. O “Manuel das Ba-
lanças”, como é conhecido por ami-
gos e vizinhos. E depressa se perce-
be o porquê desta alcunha: dentro 
daquelas quatro paredes estão con-
tabilizadas, uma a uma, 3 500 ba-
lanças. “É a maior colecção do mun-
do”, diz-nos, ao mesmo tempo que 
vai abrindo a porta da casa.

Se bem que não haja confi rma-
ção ofi cial acerca do título de “maior 
colecção do mundo”, a quantidade 
de balanças e os “quilogramas” de 
história ali contidos impressionam. 
Depois de subir as escadas estrei-
tas, fomos conduzidos por um pe-
queno labirinto de divisões, sempre 
de sentidos alerta para não esbar-
rar numa pilha de pratos antigos, 
de travessas, copos e outros arte-
factos que adornam todas as divi-
sões da casa.

“Aqui, está uma colecção de is-
queiros que comecei a fazer há mui-
tos anos”, explica este colecionador 
nascido e criado em Vila Nova de 
Gaia, apontando para um armário 
de vidros grandes com vista para a 
varanda das traseiras. Ronson, Car-
tier e Pierre Cardin… os clássicos es-
tão todos lá. Alguns, aparentemen-
te normais, outros em ouro. Todos 
eles com formatos diferentes: pis-
tolas, guerreiros medievais, carros, 
canetas ao estilo James Bond… São 
várias centenas de isqueiros, que 
vai preservando por força da teimo-
sia de não se desfazer das suas co-
lecções.

“Mas não era aquilo que que-
ria…”, desabafa Manuel Correia. “O 
que hei-de colecionar?”, pergunta 
em voz alta, numa espécie de via-
gem no tempo. A sua profi ssão de 
picheleiro encontrou a resposta pa-
ra esta pergunta. Um dia, ao ser 
chamado para mudar uma tornei-
ra misturadora numa casa na Foz 
(Porto), reparou que a cozinha esta-
va repleta de balanças. Abriu a bo-
ca de espanto. Só por vergonha não 
perguntou ao cliente qual o preço 
daquele espólio. Logo de seguida, 
num outro cliente, encontrou uma 
balança fora do comum. Então, per-

guntou: “Por quanto pode vender-
-me esta balança?”. Resposta pron-
ta e desarmante: “Não a vendo, ofe-
reço-lhe a balança se me arranjar 
uma outra”.

Manuel Correia nem hesitou: as-
sim que chegou a casa, abriu o en-
xoval da fi lha, retirou de lá uma ba-
lança e deu assim início à sua co-
lecção favorita. “As balanças são o 
meu amor platónico”, diz. Um amor 
espiritual que o levou a reunir ba-
lanças da mais variada espécie. Já 
imaginou pesar um ovo e a própria 
balança dizer qual a sua classifi ca-
ção em volume? Uma balança que 
pesa a lã para fazer uma ou 10 000 
camisolas? Ou uma balança para 
pesar… aviões?

MEMÓRIA

O homem que tem uma balança 
de pesar aviões em casa
Gaiense Manuel Correia garante ter “a maior colecção do mundo” e luta para
a criação de um museu que acolha os 3 500 exemplares que guarda em casa.

As balanças estão em todo o lado

| Rui Oliveira/PÚBLICO

Manuel Correia gostava de poder ver o seu espólio exibido num museu, em Gaia | Rui Oliveira/PÚBLICO

Um dia, ao ser 
chamado para 
mudar uma torneira 
misturadora numa 
casa na Foz (Porto), 
reparou que
a cozinha estava 
repleta de balanças
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DE GAIA PARA O MUNDO

Filipa é gente feliz com lágrimas 
(de saudade)
Foi mais um caso de quem teve de emigrar para poder trabalhar
e viver sem sobressaltos. De Coimbrões para Londres,
eis a viagem da enfermeira Filipa Santos Silva.

Filipa Santos Silva é enfermeira em Londres, Inglaterra | DR

Filipa Santos Silva, 30 anos, gaien-
se de gema da zona de Coimbrões, 
nasceu para ser enfermeira. “Desde 
que me lembro, sempre quis ser en-
fermeira. No 12.º ano equacionei se-
guir Psicologia, mas a Enfermagem 
sempre foi o meu grande sonho. E 
depois de ver a minha avó paterna a 
sucumbir a um problema oncológi-
co e de ter presenciado os cuidados 
que lhe foram prestados pela equi-
pa de enfermagem, não tive mais 
dúvidas na opção que fi z.”

Filha de pais professores e irmã 
de um músico profi ssional, licen-
ciou-se em Enfermagem pela Escola 
Superior de Enfermagem Santa Ma-
ria, no Porto. Procurou trabalho na 
área durante ano e meio, mas ape-
nas conseguiu duas entrevistas que 
deram em nada, pois acabou o cur-
so no pico da crise económica, em 
meados da década passada.

Em Outubro de 2014, e após a fal-
ta de oportunidades para trabalhar 
em Portugal, foi a uma entrevista a 
um hospital nos arredores de Lon-
dres (Inglaterra). “Quem me conhece 

bem, sabe que nunca foi uma opção 
sair de Portugal. No entanto, não ti-
ve outra alternativa, queria exercer 
a minha profi ssão.”

Trabalhou durante um ano nos 
serviços de Hematologia e Medici-
na Respiratória, mudando-se pos-
teriormente para a capital inglesa, 
onde trabalhou quase três anos em 
Medicina Oncológica. Trabalha ago-
ra num hospital de vanguarda e re-
ferência, o Royal Marsden Hospital, 
em Chelsea, no serviço de Hemato-
logia, onde, além de se administra-
rem tratamentos mais convencio-
nais (quimioterapia e transplantes), 
se fazem também tratamentos ex-
perimentais.

O balanço da sua experiência pro-
fi ssional é positivo: “Consegui tra-
balhar na área que sempre quis, 
com reconhecimento profi ssional 
e progressão na carreira e com cur-
sos de formação pagos pelo próprio 
hospital.”

Vive no centro de Londres no meio 
da loucura do trabalho e dos negó-
cios. Para ajudar a ultrapassar a ver-

tigem da capital inglesa, o melhor 
mesmo é fazer bons amigos. E foi 
isso que Filipa Santos Silva fez. As-
sim, conseguiu ultrapassar melhor 
as consequências da pandemia e das 
saudades de não poder ir a casa du-
rante dez longos meses…

As saudades da família e dos ami-
gos em Portugal são cada vez maio-
res e a partida para Londres fi ca 
sempre mais difícil. Quando a pan-
demia se instalou, estava de férias 
em Portugal, mas, receando que o es-
paço aéreo fosse cancelado, regres-
sou para o seu posto de trabalho e, na 
passagem do ano, estava de serviço 
no covidário (serviço no hospital on-
de se tratam doentes com covid-19).

A experiência foi dura. “Voltei ater-
rorizada para uma cidade-fantasma, 
sem saber quando voltaria a Portu-
gal. Se eu adoecesse, ou a minha fa-
mília, estávamos afastados e sem 
qualquer hipótese de nos juntarmos”, 
confessa. Logo que a vacina fi cou dis-
ponível para os profi ssionais de saú-
de, vacinou-se para dar o exemplo e 
para continuar a trabalhar com es-
te tipo de doentes.

O Brexit (saída do Reino Unido da 
União Europeia) representou tempos 
conturbados para muitos, mas não 
para Filipa Santos Silva. Além de ter 
o estatuto de “settlement”, isto é, o 
direito a residir por tempo indeter-
minado no Reino Unido, não sentiu 
grande diferença e nunca experien-
ciou a falta de alimentos no super-
mercado.

Quanto ao futuro diz que “gostaria 
de voltar a Portugal”, mas… “man-
tendo o trabalho em Inglaterra, pa-
ra não perder os direitos e as rega-
lias adquiridas ao longo destes anos”. 
“Estou muito grata a este país por me 
ter acolhido e por me ter dado o meu 
primeiro emprego”, sublinha.

Só que a saudade bate forte e esta 
gaiense sente falta das suas raízes. 
“Tenho muitas saudades do tempo 
em Portugal, da comida, dos amigos 
e de poder aproveitar todos os mo-
mentos sem ter necessidade de con-
tar os dias.” E remata: “Os meus obje-
tivos passam por evoluir na minha 
carreira o mais possível enquanto cá 
estiver e, quem sabe, um dia, ser fi -
nalmente reconhecida a importân-
cia da enfermagem em Portugal”.

Luís Malheiro

O desporto como factor de união e 
integração em Vila Nova de Gaia. 
Este é um dos princípios funda-
dores dos Jogos Juvenis de Gaia, 
realizados anualmente pela au-
tarquia e pelas juntas e uniões 
de freguesia. Criado em 1982, pe-
la mão de Miranda de Carvalho, 
este modelo de evento desporti-
vo visa fomentar e dinamizar a 
prática desportiva saudável en-
tre crianças e jovens do concelho.

Através dos Jogos Juvenis, a au-
tarquia de Gaia pretende revitali-
zar e promover o desporto nas es-
colas básicas dos 1.º e 2.º ciclos das 
15 freguesias, no âmbito do pro-
jecto educativo municipal “Gaia@
prende+”, com actividades de en-
riquecimento circular e de apoio 
à família. 

Abertos a todos os jovens com 
idades entre os oito e os 14 anos, 
os Jogos Juvenis de Gaia começam 
em Fevereiro (até Abril), nas fre-
guesias. Os atletas vêm das es-
colas e das associações locais. A 
fase concelhia arranca em Maio 
(até Junho) e é então que decorrem 
as competições fi nais de andebol, 
atletismo, badminton, basquete-
bol, desporto adaptado, futebol, 
ginástica, natação, ténis de me-
sa, voleibol e xadrez. Os Jogos Ju-
venis movimentam cerca de 1 800 
participantes. Em 2022, haverá re-
mo indoor e BTT, em fase de teste.

Os Jogos Juvenis de Gaia têm 
tido resultados bastante satis-
fatórios para a organização, pe-
la plena participação de todas as 
15 freguesias ou união das fre-
guesias do concelho, bem como 
pela distinção da autarquia, em 
2019, como “Programa Desportivo 
do Ano”. Deste modo, acabam por 
cumprir as tarefas de proporcio-
nar às crianças a possibilidade de 
entrarem numa competição des-
portiva, despertar-lhes o interes-
se e motivação pelo exercício físi-
co e pelo desenvolvimento do sen-
tido de equipa.

Mário Jorge

O momento em que tomou a deci-
são de estudar Música foi quando 
viu um concerto dos alunos da Aca-
demia de Música de Vilar do Paraí-
so. Sempre apoiado pelos pais (pro-
fessores) para seguir o caminho que 
escolheu, continua a trabalhar to-
dos os dias “com o mesmo empe-
nho e motivação”. Cesário Costa é 
maestro, nascido em Canelas em 
1970, e possui um currículo invejá-
vel, construído em Portugal e no es-
trangeiro.

Exemplos: dirigiu a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa e a Orquestra 
Gulbenkian; a Royal Philharmonic
Orchestra (Londres, Inglaterra), a 
Berliner Symphoniker (Berlim), a 
Numberger Symphoniker (Nurem-
berga, Alemanha) e a Orquestra da 
Ópera de Gotemburgo (Suécia). Apre-
sentou-se em 23 países um pouco 
por todo o mundo: França, Inglater-
ra, Itália, Dinamarca, Suécia, Poló-
nia, Malásia, Brasil, Argentina, Ca-
bo Verde, China, Turquia, Rússia, 
Canadá…

Cesário Costa diz que seriedade 
e empenho são os pontos mais im-
portantes da sua carreira. “É sen-
tir que fi z tudo aquilo que estava ao 
meu alcance para levar a música 
ao público”, conta ao Vozes de Gaia.

Com um repertório que vai do 
barroco ao contemporâneo, incluin-
do mais de 130 obras em estreia ab-
soluta, Cesário Costa tirou o curso 
superior de piano em Paris (Fran-
ça), estudou direcção de orquestra 
e completou a Licenciatura e o Mes-
trado na Escola Superior de Música 
de Wurzburg (Alemanha).

Este maestro tem como metas a 
atingir “continuar a ter a oportuni-
dade de realizar concertos, tal como 
até agora, chegando cada vez a um 
público mais vasto”.

Cesário Costa foi aluno de um 
dos mais signifi cativos maestros 
de Gaia, César Morais (ver textos 
pág. 15). “Foi meu professor na Aca-
demia Musical de Vilar do Paraí-
so e no Conservatório de Música do 
Porto. Era uma pessoa encantado-
ra, com uma cultura vastíssima, 
com quem muito aprendi.”

Graça Foles Amiguinho

DESPORTO

Jogos Juvenis de 
Gaia, um factor 
de integração

Cesário Costa, 
um maestro
de eleição

Modelo foi criado em 
1982 e destina-se a 
jovens entre os oito
e os 14 anos. A edição 
de 2022 deverá trazer 
modalidades novas
ao evento.

Nascido em Canelas, 
foi aluno de outro 
“mestre” de Gaia e já 
dirigiu algumas das mais 
notáveis orquestras 
mundiais.
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Nos azulejos e na pintura das esca-
das existem vestígios de balas da 
revolução de Fevereiro de 1927, fei-
ta contra o Estado Novo. Um dos in-
teressados neste edifício foi o fi lho 
de Aurélio da Paz dos Reis, que era 
militar no quartel da Serra do Pilar, 
posto que se manteve fi el ao Gover-
no. Já atravessou tempos de inúme-
ras convulsões sociais e políticas, 
esteve de portas fechadas e depois 
abertas, para tornarem a ser fecha-
das. Agora, está a merecer os cuida-
dos necessários com obras de rea-
bilitação, que deverão tornar pos-
sível ali instalar um polo cultural 
de Vila Nova de Gaia. A Casa Barbot 
é um ícone urbanístico, afectivo e 
cultural em pleno coração de Vila 
Nova de Gaia.

Os primeiros registos acerca des-
te edifício, que tem inúmeras carac-
terísticas de Arte Nova no seu tra-
ço, datam de 1904. No dia 9 de Maio, 
Bernardo Pinto Abrunhosa entregou 
um requerimento nos serviços da 
Câmara de Gaia para a construção 
de um edifício na Avenida de Cam-
pos Henriques. Os trabalhos come-
çaram em 1912 e terminaram en-
tre os anos de 1914/1915. Bernardo 

Pinto Abrunhosa foi um abastado 
português de torna-viagem, após 
anos no Brasil. Nascido em Viana 
do Castelo, fi cou ligado às constru-
ções do Santuário do Sameiro e do 
funicular, tendo ainda fundado o 
Banco do Minho.

Foi a grande travessia da Casa 
Barbot ao longo do século XX que 
acabou por lhe dar o nome. Em 
meados da década de 1940, a então 
proprietária, D. Ermelinda Barbot, 
decidiu fazer obras profundas no 
edifício, a ela se devendo a reaber-
tura da porta principal, do gradea-
mento que envolve a área do jardim, 
da estufa e garagem… Terá sido a 
partir dessa época que Barbot pas-
sou a ser o nome de baptismo da 
Casa mais vaidosa da Avenida da 
República.

A um passo da demolição
Talvez o maior desafi o que a Casa 
Barbot “enfrentou” tenha sido vivido 
na década de 1970, quando chegou a 
pairar a ameaça de demolição, por 
causa da via-férrea de acesso a uma 
ponte a construir sobre o rio Douro. 
Só no arranque da década de 1980 é 
que a sorte da Casa Barbot come-

çaria, fi nalmente, a mudar. O jor-
nal O Comércio do Porto noticiava 
que a Secretaria de Estado da Cul-
tura havia classifi cado a Casa Bar-
bot como Imóvel de Interesse Pú-
blico. Logo, intocável. No dia 26 de 
Fevereiro de 1982, foi publicado em 
Diário da República o despacho go-
vernamental n.º 47/1982, que ofi cia-
liza esse estatuto.

O destino da Casa Barbot, agora, 
e conforme anunciou a autarquia, 
vai ser um núcleo cultural para ex-
posições, lançamento de livros e ou-
tros eventos. As primeiras expecta-
tivas da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia apontavam para que 

os trabalhos de reabilitação do edi-
fício estivessem prontos no primei-
ro semestre deste ano. A comple-
xidade envolvida no restauro esta-
rá a dar trabalho extra à equipa de 
especialistas em obras com carac-
terísticas específi cas, como as da 
Casa Barbot. Sabe-se, porém, que a 
empreitada está orçada em mais de 
900 mil euros.

Quais são, então, as particulari-
dades deste restauro? Recuemos um 
pouco no tempo, até 2007, quando 
a Casa da Cultura ali foi instalada 
e onde fi cou até 2017. Nessa altura, 
explica Paula Carvalhal, vereado-
ra da Cultura da Câmara de Gaia, 
“começaram as obras de restauro 
e conservação da cobertura e caixi-
lharia”, fi nalizados há cerca de um 
ano. Esses trabalhos foram acom-
panhados pela Direcção-Geral do 
Património, estando a ser supervi-
sionada por Cristina Costa, arqui-
tecta ao serviço da empresa muni-
cipal Gaiurb.

A dor de cabeça
de uma empena
Olhando a partir da rua, pouco ou 
nada se percebe acerca da evolução 

REABILITAÇÃO URBANA

Casa Barbot: a dama vaidosa 
vai voltar a sorrir
É um dos ícones culturais e urbanísticos da central Avenida da República. Atravessou mais de um século 
e sofreu inúmeras remodelações, que lhe alteraram a traça original. Por estes dias, a Casa Barbot está a 
voltar à graça de antigamente, que fez dela a “dama” arquitectónica do coração de Vila Nova de Gaia.

A Casa Barbot, no coração da Avenida da República, em Gaia, está em obras de recuperação e deve dar lugar a um centro cultural | DR

dos trabalhos no interior da Casa 
Barbot nos anos mais recentes. Pau-
la Carvalhal conta ao Vozes de Gaia 
que os trabalhos estão centrados na 
conservação dos interiores, altera-
ções das paredes de tabique para es-
truturas antifogo e recuperação da 
varanda. Para as paredes, os azu-
lejos fi éis aos originais estão a ser 
fabricados em França; para as ja-
nelas, “há uma sanefa de origem, 
que vai ser modelo para as outras; 
os jardins e a praça exterior tam-
bém vão ser reabilitados”…

A grande dor de cabeça dos arqui-
tectos envolvidos neste restauro é a 
empena cega do edifício contíguo à 
Casa Barbot. Trata-se de um prédio 
fi nalizado em 1974, cujas linhas ar-
quitectónicas nada têm a ver com 
o traçado de Bernardo Pinto Abru-
nhosa. Paula Carvalhal conta que 
a Gaiurb propôs à Faculdade de Ar-
quitectura da Universidade do Por-
to o modo de enquadrar esse lado do 
prédio com a Casa Barbot, estudo es-
se que decorre há dois anos. “Uma 
nova leitura da Avenida”, assim se 
chama o projecto, contempla solu-
ções como a criação de uma obra de 
arte, uma instalação artística e até 
um jardim vertical. Além da inter-
venção neste prédio “colado” à Ca-
sa Barbot, estão previstas acções si-
milares nos edifícios de toda a Ave-
nida da República que apresentem 
sinais de degradação.

Acerca do polo cultural que será 
instalado na Casa Barbot, estarão 
previstas vertentes ligadas à Litera-
tura, Artes Plásticas e eventos. Mas, 
até se chegar ao dia em que as por-
tas se abrirão para mostrar a reno-
vada “dama” da Avenida da Repúbli-
ca, o historiador Gonçalves Guima-
rães lembra que “o edifício Barbot é 
um dos exemplares construídos em 
Portugal que mais características 
de Arte Nova [fi nais do século XIX, 
início do século XX] apresenta, em-
bora nenhuma na sua forma pura”. 

Algumas das obras que podere-
mos reencontrar na Casa Barbot, 
tidas como sendo Arte Nova, são, 
para Gonçalves Guimarães, “uma 
interpretação feita por artistas por-
tugueses, presos ao academismo 
que queriam dar um ‘ar da sua gra-
ça’, deturpando e misturando es-
tilos e formas como, aliás, sempre 
fi zeram”.

“No interior, os motivos e as cores 
mostram que nalguns casos o es-
quema Arte Nova foi bem entendi-
do e melhor aproveitado”, continua 
o historiador, que destaca “a colu-
na de aquecimento central orna-
mentada em toda a sua extensão. 
Termina no centro de uma cúpu-
la, sendo esta revestida por fi guras 
em alto relevo. O vidro mostra-se 
na sua cor e forma perfeitamente 
Arte Nova”.

Maria Helena Maia

A Casa Barbot, 
conforme anunciou 
a autarquia, vai ser 
um núcleo cultural 
para exposições, 
lançamento de 
livros e outros 
eventos
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Natália Batista tem entre mãos uma 
demanda – revelar a história de San-
dim, seja ela cultural, desportiva ou 
etnográfi ca. E a missão a que se de-
dicou há menos de meio ano esta 
funcionária do Hospital de Gaia, com 
49 anos, está já marcada pelo suces-
so. O grupo de Facebook “Histórias de 
Sandim”, do qual é a única adminis-
tradora, tem já perto de dois mil se-
guidores, cativando não só os habi-
tantes desta freguesia de Gaia, como 
sandinenses radicados noutras lo-
calidades do país ou do estrangeiro.

“Tenho imenso feedback dos nos-
sos emigrantes”, conta Natália, nas-
cida e residente desde sempre numa 
das maiores freguesias do concelho 
em termos de área, mas das mais 
pequenas no que diz respeito à po-
pulação – 11 mil moradores. “Embo-
ra haja muita gente que trabalha em 
Gaia e no Porto, aqui há também ain-
da muita agricultura. E somos a fre-
guesia mais periférica em relação à 
sede de concelho”, descreve.

Mesmo com o “feedback” que o 
Facebook lhe proporciona (“foi uma 

Página dedicada a uma das maiores freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia 
divulga cultura, etnografi a, desporto e tradições nasceu há cerca de meio ano.

CIDADANIA

Histórias de Sandim no Facebook

Algumas das muitas memórias de Avintes têm sido preservadas | DR

surpresa haver tanta adesão”), ga-
rante que não criou o grupo com o 
propósito de suscitar repercussões. 
“Tenho um gosto especial com tudo 
que tem a ver com Sandim: a nossa 
história, as famílias daqui, as tradi-
ções, e os episódios desta terra que é 
provavelmente das mais desconhe-
cidas do concelho”, afi rma ao Vozes 
de Gaia, garantindo que está conven-
cida que uma boa parte dos sandi-
nenses ignora a existência deste pas-
sado – “e até alguns dizem que aqui 
não temos nada”.

Joaquim Vieira, o globetrotter
Essa não é seguramente a opinião 
de Natália Baptista, que foi buscar a 
inspiração para esta demanda pre-
cisamente a alguém que fez o mes-
mo trabalho quando ainda não ha-
via redes sociais, nem muitas outras 
coisas. Joaquim Vieira nasceu em 
Sandim em 1919. Não era um intelec-
tual nem académico. Era antes um 
serralheiro que correu o mundo co-
mo um verdadeiro globetrotter, mas 
foi acompanhando sempre a vida da 
sua terra até regressar em 1980.

“Uma grande parte das coisas que 
publico tem como origem o espólio 
do senhor Joaquim Vieira, que mes-
mo quando estava emigrado fazia 
angariações de fundos para a equi-
pa de futebol dos Dragões Sandinen-
ses, que também ajudou a fundar, 
mas também para outras associa-
ções da freguesia”, relata.

De resto, quando voltou a assentar 
arraiais por cá e até falecer, Joaquim 
Vieira colaborou com essas associa-
ções, conduzindo carrinhas, anga-
riando sócios, tendo sempre como 
mantra a palavra Sandim.

Natália Baptista exclama: “Es-

te espólio tinha de ser divulgado. 
Ele chamava-lhe ‘a minha farrapa-
ria’”. No fundo, o grosso desse espó-
lio eram fotos de tudo o que se pas-
sava em Sandim, recortes de artigos 
de jornais e manuscritos.

Mas a administradora deste gru-
po de Facebook faz também questão 
de sublinhar que neste meio ano lhe 
foi chegando às mãos material pro-
veniente de outras fontes, designa-
damente a história da fundação em 
1968 do Teatro Amador de Sandim.

Dragões Sandinenses
versus Sporting
As pesquisas são mesmo uma caixi-
nha de surpresas para esta funcioná-
ria do Hospital de Gaia. “Imagine que 
me chegou às mãos um documento 
feito por João Saúde, em 31 de Maio 
de 1982, que é no fundo a história da 
fundação dos Dragões Sandinenses. 
Quando a neta me entregou a histó-
ria (recentemente) ele já tinha fale-
cido. Mas viveu mais de 100 anos.”

Para um clube que agora joga nos 
distritais, poucos imaginarão que 
em 1921 existia o Futebol Clube de 
Sandim e o Águias Futebol Clube, e 
que uns anos mais tarde decidiram 
fundir-se num só clube – Os Dragões 
Sandinenses. Uma das primeiras ta-
refas foi encontrar pessoas que pu-
dessem ceder terrenos para cons-
truir o campo de futebol. “Alguém 
se chegou à frente. E nessa mesma 
noite, o senhor João Saúde foi cortar 
os pinheiros que existiam no terreno 
dado para que o benfeitor não voltas-
se com a palavra atrás”. E não vol-
tou. Nem os Dragões Sandinenses, 
que chegaram a jogar na segunda 
divisão nacional no último quartel 
do século XX, defrontando mesmo o 
Sporting na Taça de Portugal. 

Raposo Antunes

Em 1921, existia
o Futebol Clube 
de Sandim e o 
Águias Futebol 
Clube. Uns 
anos mais tarde 
decidiram fundir-
-se num só clube 
– Os Dragões 
Sandinenses

Fundada a 5 de Outubro de 2015, 
a Academia Sénior de Pedroso 
Seixezelo (ASPS) depressa se tor-
nou num projecto crucial na pro-
moção do envelhecimento acti-
vo da população desta freguesia 
de Vila Nova de Gaia. “Pode e de-
ve ser uma fase de redescoberta 
de novos saberes, conhecimentos 
e vivências”, resume Filipe Silva
Lopes, presidente da Junta de
Freguesia de Pedroso Seixezelo.

No plano curricular, a Acade-
mia assenta em quatro grandes 
áreas de conhecimento: Línguas 
e Tecnologias (Informática e In-
glês), Artes (Pintura, Atelier das 
Artes, Ofi cina de Teatro e Culiná-
ria), Actividades Físicas (Dança e 
Ginástica) e Actividades de Pis-
cina (Natação, Hidroginástica e
Hidroterapia).

A Junta de Freguesia tem um 
compromisso sério com este pro-
jecto, razão pela qual disponibi-
liza transporte aos utentes sem 
viatura própria, ou transporte pú-
blico, até às instalações do Ran-
cho Folclórico da Senhora do Mon-
te. Uma logística nem sempre fá-
cil de montar, já que a Academia 
chegou a ter mais de 400 alunos 
inscritos – antes do início da ac-
tual pandemia. Gradualmente, 
os números estão a voltar ao nor-
mal…

Desde 2020 que a ASPS é geri-
da pela Cooperativa “Viver Pedro-
so”, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Pedroso e Seixezelo 
– uma IPSS constituída para dar 
as respostas sociais necessárias 
na comunidade. A prazo, poderá 
haver mais actividades curricu-

lares e parcerias com universida-
des seniores.

O grupo coral é um dos ícones 
da Academia. Activo desde 2015, 
tem vindo a ganhar terreno e con-
ta agora com cerca de 40 elemen-
tos, com actuações em eventos e 
actuações nos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira.

O elemento com mais idade no 
grupo é o percussionista Joaquim 
Pereira Amaral, de 84 anos. Apai-
xonado pela música desde crian-
ça, pertenceu a fi larmónicas de 
música clássica, à Banda Musi-
cal de Avintes, tocando vários ins-
trumentos (requinta, clarinete, 
saxofone e percussão). Diz apre-
ciar qualquer estilo musical, “des-
de que os considere de qualidade”.

O mais jovem tem 54 anos e já 
pertence ao grupo coral há qua-
tro anos. Assim que completou 50 
anos, a idade mínima para se ins-
crever na Academia. “Partilho ex-
periências, com pessoas mais ido-
sas e isso enriquece-me. Além de 
conhecer novos locais”, conta João 
Carlos Cardoso. O seu desejo é ac-
tuar no estrangeiro, para as co-
munidades de emigrantes.

Graça Foles Amiguinho

ACÇÃO SOCIAL

Uma “universidade”
de saberes múltiplos

A Academia Sénior de Pedroso Seixezelo existe 
há seis anos e chegou a abranger um universo 
400 pessoas com mais de 55 anos, antes da 
pandemia. Está a recuperar.

Filipe Silva Lopes acredita que a Academia é um espaço de redescoberta 

| Junta de Pedroso e Seixezelo

O Grupo Coral da 
Academia Sénior 
de Pedroso e 
Seixezelo
tem cerca de
40 elementos
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O “carinho” pela fotografi a vem des-
de os 14 anos, dos tempos da Escola 
Comercial e Industrial de Vila Nova 
de Gaia. Primeiro, foi um passatem-
po; depois, passou a ser mais sério, 
com diversas exposições no estran-
geiro. Em Novembro de 2013, Antó-
nio Manuel Pereira Lopes decidiu 
lançar o Festival Internacional de 
Fotografi a de Avintes. Em Março se-
guinte, teve de fechar as inscrições, 
tal foi o interesse suscitado para um 
evento a estrear… em Outubro.

A primeira edição do festival aco-
lheu 16 exposições, isto numa pe-
quena localidade sem tradição em 
exibições de fotografi a… muito me-
nos internacional. Para a edição de 
2022, a nona, o iNstantes – Festival 
Internacional de Fotografi a de Avin-
tes prevê organizar 16 exposições, 
mais uma colectiva entre fotógra-

fos de Portugal e da Finlândia, em 
simultâneo com outras exposições, 
em polos paralelos ao festival. No to-
tal, são fotógrafos de 14 países. Des-
de o seu aparecimento, o iNstantes 
já acolheu fotógrafos de 38 países. 
O Festival de 2022 abre a 29 de Abril.

Para o festival de 2022 a iNstan-
tes conta com a colaboração de em-
baixadores e curadores de exposi-
ções na Colômbia, no Brasil e em Es-
panha. A novidade é a extensão iN 
Cabo Verde, nas cidades da Praia e 
Mindelo, após a assinatura de um 
protocolo com o Ministério da Cul-
tura de Cabo Verde.

Há sete anos, Pereira Lopes ar-
riscou a trazer à sua terra natal fo-
tógrafos de outros países. Para que 
trouxessem os seus trabalhos e, ao 
mesmo tempo, levassem o nome de 
Avintes aos quatro cantos do mun-

do. “Instantes é tudo aquilo que as 
pessoas levam de Avintes, do conce-
lho de Gaia, de Portugal, e que vão 
publicando em todo o mundo, pelo 
simples facto de se gostar de foto-
grafi a”, enfatiza.

A história do Festival é insepará-
vel de Pereira Lopes. A sua paixão 
pelo projecto levou-o a pagar do seu 
próprio bolso as duas primeiras edi-
ções (2014 e 2015). O evento cresceu e 
era necessário acompanhar os tem-
pos. Por sugestão da Junta de Fre-
guesia de Avintes, nasceu, a 26 de 
Fevereiro de 2021, a iNstantes – As-
sociação Cultural.

O convite da Câmara de 
Castelo de Paiva
O processo de fundação começou 
a partir da necessidade de anga-
riar fundos. As despesas do festi-

val eram demasiado pesadas. “Fo-
mos atrás de pessoas que passaram 
por cá, nos festivais, fotógrafos ou 
não, de vários países. Acabámos por 
ter 88 sócios fundadores de sete paí-
ses, algo inédito e raro”, explica Pe-
reira Lopes.

Esta adesão, continua, deve-se 
ao trabalho desenvolvido e “ao cari-
nho” dos fotógrafos estrangeiros por 
Portugal, não só para expor, como 
para visitar o festival. “Tem uma 
dimensão além-fronteiras e esse 
retorno não é mensurável. Sempre 
que alguém vem de fora, visitar e 
ou expor, damos a conhecer Avin-
tes, o concelho e o Norte de Portu-
gal, o Douro e as suas gentes.

Por isso, Pereira Lopes enaltece o 
convite feito pela Câmara Munici-
pal de Castelo de Paiva para uma ex-
tensão do Festival de 2022. E deixa 

REPORTAGEM

“A fotografi a é um cheiro,
um som, uma imagem”
O Festival Internacional de Fotografi a de Avintes é o grande evento dedicado à imagem em Vila 
Nova de Gaia. Em 2022, vai chegar à Roménia, Colômbia e Finlândia. A iNstantes – Associação 
Cultural é a organizadora do evento. Pereira Lopes é o mentor de tudo. Agradece a ajuda da 
Junta de Avintes, mas gostava de ter a atenção da Câmara de Gaia.

Pereira Lopes é o mentor do Festival Internacional de Fotografi a de Avintes | Francisco Silva

uma crítica: “Da mesma forma, gos-
taríamos de ver a mesma vontade e 
interesse institucional da nossa Câ-
mara de Vila Nova de Gaia. Não pre-
tendemos dinheiro, apenas a mes-
ma vontade e cumplicidade para 
com um evento que prestigia mui-
to a nossa terra.”

O que faz a iNstantes
A actividade da iNstantes “tem co-
mo pilar central a fotografi a, e tudo 
o que gira à sua volta, desde exposi-
ções, encontros, palestras, visitas, 
lançamento de livros, poesia, teatro, 
dança, música”. Mais: “a partilha da 
identidade da nossa terra, das nos-
sas gentes, do nosso lindo Portugal, 
tendo como missão proporcionar a 
defesa e a valorização do patrimó-
nio cultural. E tudo fazer para che-
gar a todos os cantos do mundo”.

A oportunidade é dada, também, 
a quem apenas gosta de fotografi a 
e até gostaria de expor, mas desis-
te da ideia à última hora. “Nestes 
casos, nós damos-lhes a mão com 
o propósito de ajudar as pessoas a 
saírem do armário.”

Quanto à origem do nome da As-
sociação, o motivo é simples: “O mo-
mento, o click, o nosso real. Apon-
tamos a máquina para aqui e não 
para outro lado. É o instante, o mo-
mento decisivo da fotografi a e que 
não mais se repetirá. A fotografi a é 
um cheiro, um som, uma imagem. 
É o que ouvimos e vemos num de-
terminado momento, em determi-
nado local com determinadas con-
dições. A fotografi a não é só clicar 
no botão da máquina”.

Para já, a grande ambição de Pe-
reira Lopes é poder ter “instalações 
próprias e condignas, pois não há 
espaço para ter e mostrar a dimen-
são do que é a Associação”, a orga-
nizadora do festival que já levou a 
Avintes fotógrafos de Espanha, Bra-
sil, Marrocos, Índia, Itália, Romé-
nia, Equador, Venezuela, Haiti, Ma-
cau, Grécia, Indonésia, Croácia, Ja-
pão, México, Iraque, Colômbia, entre 
outros.

Caria de Oliveira, Francisco Silva,

Orlando Rodrigues e Manuel Herculano 

A actividade
da iNstantes
“tem como
pilar central
a fotografi a,
e tudo o que
gira à sua volta"
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Terá sido a devoção a S. João Bap-
tista e o amor à sua terra que levou 
um emigrante a mandar construir 
o Coreto Paroquial de Canelas, para 
ser inaugurado no dia do santo pa-
droeiro da freguesia. Terá, inclusive, 
pagado acréscimos. Corriam os pri-
meiros anos do século XX, quando a 
Serralharia Artística do Corvo ini-
ciou os trabalhos de construção da-
quele que viria a ser um dos grandes 
ícones da arquitectura local e conce-
lhia. Tendo por base a Arte Nova em 
ferro forjado, o Coreto Paroquial de 
Canelas está situado mesmo junto 
da Igreja Matriz e nas imediações 
do Jardim de S. João de Canelas. É 
um dos grandes pontos de referên-
cia arquitectónica desta freguesia 
do concelho de Vila Nova de Gaia.

De resto, todo o processo que le-
vou à inauguração, no dia 24 de Ju-
nho de 1907, desta obra de arte pa-
rece estar ligado a duas fi guras sa-
gradas: Santa Cecília, padroeira dos 
músicos, e S. João Baptista, que dá 
mesmo o nome à paróquia. A rele-
vância deste coreto fi cou ofi cializa-
da em 1980, quando lhe foi atribuí-
da a classifi cação de Imóvel de Va-
lor Concelhio.

Na construção, o Coreto Paroquial 
de Canelas apresenta um formato 
octogonal, com seis metros de diâ-
metro, molduras de ornatos estili-
zados, assente em granito revestido 
a azulejos e rendilhados com cúpula 
coroada no exterior. A “coroa” escul-
pida em tamanho natural é Santa 
Cecília. Um dos elementos decora-
tivos mais curiosos deste Coreto Pa-
roquial de Canelas está, porém, na 
abóbada, onde existem oito meda-
lhões pintados de compositores de 
renome mundial: Beethoven, Wag-
ner, Mozart, Verdi, Auber, Schubert, 
Alfredo Keil e… César Morais (ver 
texto nestas páginas).

Para chegar ao resultado que de-
sejava, o benemérito anónimo te-
rá consultado diversas revistas es-
trangeiras, das quais ia recortando 
pedaços do seu interesse. Compos-
to o puzzle, iniciaram-se os traba-
lhos de construção…

Como se trata de alguém cuja 
identidade não é do conhecimen-
to geral, não nos é possível confi r-
mar todos os lados desta história. 
Porém, ao que se sabe, foi emigran-

te no Brasil e o seu pai era mesário 
da igreja. Apesar das desconfi anças 
do pai – que nunca terá sabido que 
foi o seu fi lho a fi nanciar a constru-
ção de tamanha proeza arquitectó-
nica –, o fi lho terá estado presente 
no dia da inauguração. Terá sido es-
se mesmo emigrante quem pagou 
a festa, onde esteve a Banda Musi-
cal de Ovar, com direito a foguetes, 
as presenças de vários párocos vi-
zinhos e de muitas pessoas anóni-
mas. Todos gostaram.

O Coreto Paroquial de Canelas es-
tá edifi cado num adro aberto. Até 
inícios do século XX existiram duas 
árvores já centenárias, uma de ca-
da lado da fachada da Igreja Ma-
triz. O anónimo construtor quis que, 
no lugar da do lado esquerdo, fosse 
construído o coreto. Dizem as vozes 
populares que seria por ele ser do 
Norte da freguesia. A que fi cou, em 
fi nais do século XX, oferecia perigo 
de derrocada, devido ao seu estado 
de muita idade. Foi abatida em 2018.

Manuel R. Mesquita

César Augusto Ribeiro Morais nas-
ceu em Canelas, Vila Nova de Gaia, a 
3 de Janeiro de 1918. Aos quatro anos, 
já tocava violino e, sentado nos joe-
lhos de um adulto, dava os primei-
ros acordes no piano. Espelho do seu 
enorme espírito criativo, na esco-
la primária compunha canções que 
colegas e amigos cantavam, muitas 
delas para os cortejos.

Aos nove anos, ingressou no Con-
servatório de Música do Porto. Cur-
sou piano e composição. Nunca ob-
teve classifi cações inferiores a 20 
valores. Tinha aptidões para Lite-
ratura, História, Matemática. De 
raciocínio rápido, invulgar na ca-
pacidade de trabalho, não aceitava 
ociosidade.

Foi, durante 14 anos, crítico musi-
cal do Jornal de Notícias. Professor 
no Conservatório de Música do Por-
to, na Escola Industrial e Comercial 
de Gaia, Mestre capela e organista 
na capela da N. Sra. da Conceição, 
César Morais dirigiu coros e orques-
tras em concertos sinfónicos e ceri-
mónias religiosas. Recusou excelen-
tes propostas de trabalho em locais 
tão consagrados como Lisboa, Gene-
bra (Suíça), Viena (Áustria) e Israel.

A compor músicas, os temas bro-
tavam-lhe como água da nascen-
te. Foi classifi cado por diversos qua-
drantes da cultura musical como 
sendo alguém com uma inconfun-
dível personalidade crítica, grandio-
sidade na orquestração e admirá-
vel simbiose entre os conhecimen-
tos adquiridos e a inspiração. Como 
músico, compositor e professor, des-
tacam-se: composições sinfónicas 
e coral-sinfónicas, Poema de Outo-
no, Sinfonia de Abril, concertos pa-
ra piano e orquestra, violino e or-
questra e composição para orques-
tra de câmara.

Foi ainda autor de 49 missas, en-
tre as quais Master Admirabilis, que 
compôs aos 14 anos; mais de 56 ave-
-marias. Te Deus, Súplicas à Virgem, 
Bem-Aventuranças. Vários cânticos 
religiosos. Chegando a compor uma 
música numa viagem de eléctrico 
no percurso para o seu local de tra-
balho. Obras-primas: Sinfonia Co-
ral Sinfónica, Maré Cheia e o seu 
concerto para violoncelo e orques-
tra. Único da autoria de um portu-
guês. Recentemente editado em CD 
pela Companhia Discográfi ca “Nu-
mérica”. Também interpretada pe-
la Orquestra Clássica do Porto, sob a 
direcção do alemão Werner Stiefel. 
Tem sido êxito em: Espanha, Ale-
manha e Itália.

Não conduzia. Tinha medo do 
escuro. Onde estivesse à noite, al-
guém o levava a casa de automó-
vel, ou acompanhava-o a pé.

Sendo turista, na companhia da 
esposa, em Paris, um dia entraram 
numa igreja. Decorria a missa, fi -
caram até fi nal. Cantaram, com 
acompanhamento ao piano uma 
Jaculatória. No fi m dirigiu-se ao 
responsável, dizendo a composi-
ção ser sua, mas muito mal inter-
pretada. Pediu que o deixassem sen-
tar ao piano. Interpretou-a como de-
via ser sem nada pela sua frente. As 
pessoas estavam boquiabertas, al-
gumas duvidosas. Pediu um papel, 
onde escreveu a sua assinatura co-
mo constava do papel que eles ti-
nham. Acreditaram.

Na sua terra natal há a rua Prof. 
César Morais. A placa toponímica 
colocada na casa que foi sua. Tem o 
C.P. 4410 – 247 Canelas. Faleceu su-
bitamente em Mafamude, às 08h00 
do dia 8 de Agosto de 1982.

Manuel R. Mesquita

MÚSICA

O génio de Canelas
que deu música ao mundo

PATRIMÓNIO

Um coreto feito de devoção
em honra de S. João Baptista

César Morais é uma das fi guras mais amada 
desta freguesia de Vila Nova de Gaia: compositor, 
maestro e professor, o seu talento e obras musicais 
ultrapassaram em muito as fronteiras do país.

Inaugurado a 24 de Junho de 1907,
é uma das construções mais emblemáticas 
desta freguesia de Vila Nova de Gaia,
com dedicatórias ao santo padroeiro local,
a Santa Cecília e a um “herói” da terra.

O Coreto de Canelas

| Manuel R. Mesquita

Quando ouvi o nome César Morais, 
recuei ao ano lectivo de 1963/64, o 
meu primeiro ano do então deno-
minado Ciclo Preparatório (hoje, 
quinto ano de escolaridade), que 
frequentei na Escola Industrial e 
Comercial de Vila Nova de Gaia – 
actual Escola António Sérgio. Cé-
sar Morais deu aulas de Canto Co-
ral. Uma disciplina de frequência 
obrigatória, mas sem avaliação a 
contar para a nota fi nal.

Lembro bem a sua fi sionomia, ca-
racterizada pelos seus lábios carnu-
dos, que lhe valeram uma alcunha, 
talvez, pouco abonatória – “Beiças”.

Bonacheirão e carinhoso, por ve-
zes, parecia perder a compostura e 
dava-nos uns bons berros que… não 
surtiam qualquer efeito. Todos nós, 
alunos, abusávamos dele a torto e 
a direito: por vezes, os rapazes es-
capavam-se da sala de aula pela ja-
nela e o professor nem se apercebia. 
Ou assim parecia.

Numa aula de 50 minutos, permi-
tia que copiássemos a letra de uma 
música que posteriormente ensaiá-
vamos enquanto ele, sentado ao pia-
no, rodeado de pautas e, de costas 
para o grande quadro de lousa pre-
ta, talvez inspirado pela nossa jo-
vialidade, criava as suas obras de 
arte. A Loja do Mestre André, Frè-
re Jacques… ainda hoje, recordo 
com carinho e saudade alguns te-
mas musicais que aprendemos nas 
suas aulas…

Florinda Sousa

MEMÓRIA

As minhas aulas 
de Canto Coral

Os rapazes 
escapavam-se 
da sala de aula 
pela janela e o 
professor nem se 
apercebia.
Ou assim parecia

Coreto de Canelas | Manuel Mesquita

Pintura de César Morais, no Coreto de Canelas | Manuel R. Mesquita
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Academia Sénior de Gaia ou
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Início das sessões
no dia 6 de Dezembro.

Aulas presenciais,
online e on demand.

Duração de três meses.


