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EDITORIAL
Júlio Dinis, 150 Anos Depois
Com a chegada da década de vinte deste século XXI da nossa era, quer os portugueses quer os brasileiros têm
bons motivos para celebrarem alguns centenários: a Revolução Constitucional de 24 de Agosto de 1820; as Cortes
Constitucionais e a extinção da Inquisição em 1821; a independência do Brasil em 1822 e, por aqueles dias, na Europa e
na América, o início do Romantismo. Porém a pandemia veio estragar um pouco estas celebrações, adiando congressos,
debates, publicações, ou a sua programação. Mas ainda vamos a tempo de as reavivar e retomarmos a sua clarificação
para delas extrairmos as refulgentes lições que interessam ao futuro dos dois povos irmãos e da própria Humanidade.
Mais perto de nós, passam agora os 150 anos da partida desta vida de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, médico
e professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, que haveria de ficar conhecido pelo pseudónimo literário Júlio Dinis.
Se a traiçoeira doença da tuberculose lhe prejudicou de forma irremediável a carreira da clínica e a da docência, deulhe vagares e vontades para se superar escrevendo obras que ainda hoje são lidas com algum prazer, quase todas com
um enquadramento rural que já então estava em acelerada mudança e hoje já não existe.
Sobre a sua obra escreveu Eça de Queirós em Uma Campanha Alegre: «Júlio Dinis viveu de leve, escreveu de leve,
morreu de leve. Um só livro seu, um romance, fez palpitar fortemente as curiosidades simpáticas – As Pupilas do Senhor
Reitor. Esse livro fresco, quase idílico, aberto sobre largos fundos de verdura, habitado por criações delicadas e vivas
– surpreendeu. Era um livro real, aparecendo no meio de uma literatura artificial, com uma simplicidade verdadeira,
como uma paisagem de Cláudio Loreno entre grossas telas mitológicas. Era um livro onde se ia respirar.
Júlio Dinis amava a realidade: é a feição viril e valiosa do seu espírito.
Nunca porém se desprendeu do seu idealismo e sentimentalismo nativo. A realidade tinha para ele uma crueza
exterior que o assustava: de modo que a copiava de longe, com receio, adoçando os contornos exatos que a ele
lhe pareciam rudes, espalhando uma aguada de sensibilidade sobre as cores verdadeiras que a ele lhe pareciam
berrantes. (…) Era sobretudo um paisagista. As suas figuras só servem para dar expressão e vida à paisagem. Os
campos, as searas, os montes, as claras águas, os céus profundos, não são nos seus livros a decoração que cerca uma
Humanidade fortemente sentida: as suas camponesas romanescas, os seus galãs violentos e ternos, as meigas figuras
de velhos, até as suas criancinhas – é que foram por ele colocadas assim para poder em torno delas, erguer com
cuidado, árvore por árvore, e casal por casal, as aldeias que tanto amava. Há nos seus romances tal descampado, tal
eira branca batida do sol, tal parreira onde os gatos se espreguiçam, que tem mais ideia, mais ação, mais vida, que as
figuras vivas que em torno se movem».
Se a análise da obra dinisina é relativamente pacífica e continua a gozar de grande simpatia, a sua vida tem sido
objeto de distorções regionalistas e literárias inaceitáveis. Já nas páginas desta revista publicamos que um suposto
retrato de Júlio Dinis exposto em lugar de destaque na Casa-Museu Egas Moniz em Avanca, Estarreja, afinal era o
autorretrato do pintor gaiense Francisco Pinto da Costa (MONCÓVIO, 2018: 45-56).
Uma outra questão tem sido o significado da passagem deste autor por várias terras – Porto, Vila Nova de
Gaia, Grijó, Ovar, Funchal – e a tentativa de identificação de vários personagens e cenários dos seus romances com
realidades que terá conhecido nestas localidades. Sabendo-se como o assunto não é pacífico, nem para ele nem para
qualquer outro escritor, pois ficção é ficção, também sabemos que a nenhum deles são indiferentes as paisagens
naturais e humanas que os rodeiam. Costuma ser um divertimento habitual dos memorialistas locais o escreverem
textos divinatórios sobre a identificação de personagens e cenários literários com a realidade, tendo cada um as
suas «certezas». A obra de Júlio Dinis não escapou a essas tentativas. Para «estabelecer de vez» as suas verdadeiras
relações com Grijó, destacadas ou negadas já por vários autores, durante anos o historiador Sousa Costa, doutorado
em Direito Canónico pelo Ateneu Antoniano de Roma e autor de uma vastíssima e incontornável obra, estudou
documentalmente as suas ligações a Grijó, tendo-nos confidenciado numa visita ao Solar Condes de Resende, pouco
antes de falecer, que tinha quase pronto um livro sobre esta questão que tencionava publicar em breve. Infelizmente
tal não chegou a acontecer. Mas ficou no seu espólio, conforme se pode ler em ARAÚJO, António de Sousa (2003) –
António Domingues de Sousa Costa (1926-2002). Elementos para a sua biobibliografia. «Lusitânia Sacra», 2.ª série, 15,
p. 357. Nesta evocação dos 150 anos do falecimento de Júlio Dinis a sua publicação seria com certeza uma notável
revelação que traria ainda novidades sobre um dos nossos escritores do Romantismo tardio.
Por fim assinalemos neste número da Revista de Portugal pela primeira vez a colaboração de três autores da
Academia Alagoana de Letras, com a qual celebramos recentemente um protocolo de cooperação, sendo esta uma
das suas concretizações, a que outras se seguirão. Portugal e Brasil, unidos pelas atlânticas águas que há muito nos
conhecem, continuarão a produzir Cultura que sabe bem às duas Pátrias e ao Mundo.
J. A. Gonçalves Guimarães
Diretor-adjunto
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1 – Os pratos através dos tempos
A existência de pratos, recipientes quase
sempre circulares em que o diâmetro é sempre
maior que a altura, de fundo mais ou menos
plano ou ligeiramente côncavo e bordos mais
ou menos angulados, arqueados, lisos ou relevados, mas pouco alteados em relação à base
ou pé, destinados a conter alimentos ou a servir
de seu suporte durante as refeições, remontam
aos inícios da produção e utilização da cerâmica. Ao longo das épocas foram fabricados com
argila cozida em soengas ou em fornos, depois
com diversos tipos de pastas cerâmicas esmaltadas ou vidradas, desde as olarias passando
pelas faianças até às porcelanas, havendo-os
também em madeira, metal, vidro, plástico e
resinas sintéticas. A evolução das formas aproxima-os por vezes das tijelas, das taças, das travessas, das palanganas, dando origem a formas
compósitas, como os prato-taça e outras1. Para
além da variedade das pastas, a sua superfície
pode ser polida, engobada, esmaltada, pintada
ou relevada, mas também esgrafitada e, nos
bordos ou abas do bordo, relevada, recortada,
rendilhada, perfurada, dando assim origem a
uma variedade de pratos que, se desligados
da função original (a baixela), poderão ser incluídos na designação de pratos artísticos passando a ter um valor cultural acrescentado, que
é o de incorporarem mensagens, símbolos ou
representações figurativas, ou não figurativas,
que já pouco, ou nada, têm a ver com a função
inicial, mas que lhe acrescentam valores estéticos e, para além destes, informativos ou documentais, quer em exemplares únicos, quer

em múltiplos de um modelo inicial. A sua mensagem estará pois muito para além das mais-valias funcionais ou mesmo estéticas.

2 – Pratos de coleção
Desde tempos muito antigos que a superfície prateira passou pois a ser utilizada para
a perpetuação de vários tipos de mensagens,
símbolos ou retratos, através da incorporação
de esgrafitos, desenhos e pinturas ou relevos
aplicados na superfície, depois pela técnica do
transferware2 e, mais recentemente, através de
decalques de fotografias, figuras e textos, visando a facilidade da sua multiplicação3. Estamos
então perante pratos-documento, os quais,
como veremos, podem ser subdivididos em variadíssimos subgrupos conforme a mensagem
que pretendem transmitir. Os mais antigos incorporam representações de figuras humanas
ou animais com caráter simbólico ou religioso.
Temos assim o prato historiado, o que pretende narrar um acontecimento ou o símbolo dele.
Ou o prato votivo destinado a registar a devoção por uma divindade, pedir os seus favores,
ou pagar uma oferenda. É por vezes difícil saber
a quem se referem ou qual a intenção dessas
figuras, a não ser que sejam legendadas. A principal diferença estará entre a História e o Mito.
Quando as legendas se tornaram vulgares
– de tal modo que existem pratos que apenas
ostentam textos – em muitos casos estas designam o nome do seu proprietário ou do grupo
social de que faz parte; noutros casos apresentam adágios, poemas ou versos avulsos, citações com indicação do autor ou anónimas. Ou5

tros exibem poemas ou textos mais ou menos
longos ou alusões a obras de escritores: são os
pratos literários. Em muitos casos, o nome do
proprietário, ou da entidade que se pretende
homenagear, é representado por um emblema, um brasão ou outros, logótipo pessoal, de
família, de agremiação, de comunidade étnica
ou política (povoação, região, país), de comunidade ideológica ou religiosa. Neste caso estamos perante os pratos heráldicos. Quando
a mensagem é muito objetiva na difusão de
aspetos mais particulares de um grupo social,
comunidade ou empresa, estamos perante o
prato propaganda que se pode desdobrar em
subgrupos políticos, religiosos, ideológicos ou
publicitários. Às vezes este tipo de pratos não
tem legenda ou texto, mas apenas a reprodução de um retrato de alguém suficientemente
conhecido para a dispensar. Quando a mensagem ostentada pelo prato indica um acontecimento bem localizado no tempo referente a
efeméride internacional, nacional, regional ou
local, ou ainda à celebração de fastos relacionados com instituições, grupos, empresas ou
pessoas, estamos então perante os pratos comemorativos, que não devem ser confundidos
com os que, sem alusão a acontecimentos ou a
datas precisas, apenas apresentam a efígie de
uma personalidade ou a imagem de um monumento, tratando-se neste caso de pratos evocativos. No caso da mensagem inscrita aludir a
qualquer concurso ou competição e o prato estar destinado a ser entregue aos competidores,
trata-se então de prato-prémio, ostentando, ou
não, o nome do ou dos premiados e a categoria
do prémio.
Desde longa data, mas sobretudo desde
o incremento do turismo a partir da segunda metade do século XIX, que apareceram
os pratos com a figuração de monumentos,
brasões, mapas, paisagens, símbolos ou simples alusões a países, regiões, cidades, locais
e ambientes citadinos ou rurais, destinados
a serem levados pelos visitantes para casa
6

como recordação, como memória da sua visita ou permanência temporária: são os pratos
souvenir.
Nem sempre será fácil classificar os pratos-documento de todas estas variedades,
pois alguns apresentam-se de significado
compósito. Outras vezes, desconhecendo-se
a sua proveniência ou a quem pertenceram,
ou seja, o local e as circunstâncias do seu fabrico, haverá a possibilidade de o objeto em
apreço poder ser incluído em várias categorias, de acordo com as preferências do colecionador. Em todo o caso, aqui fica esta tentativa de sistematização.
Desde tempos remotos que se colecionam
todos estes tipos de pratos. Uma das mais notáveis coleções existentes em Portugal, iniciada in situ no século XVI ou XVII, é a de mais de
duas centenas de pratos de porcelana chineses
(atualmente 261) suspensos no teto de masseira do Salão das Porcelanas do Palácio de Santos
que foi dos Marqueses de Abrantes e que hoje
é a Embaixada de França em Lisboa, trazidos
do Oriente pelos membros da família que aí
prestaram serviço nas armadas ou nas feitorias
portuguesas (STOOP & ABRANTES, 1983: 24-27
e estampa VIII a)4.
Mas para além destas coleções aristocráticas, o gosto pelo colecionismo de pratos
foi-se democratizando a partir do século XIX,
sobretudo como incremento do turismo a
partir da segunda metade de Oitocentos,
quando começaram a aparecer pratos com
a figuração de monumentos, brasões de domínio, mapas, paisagens, símbolos ou simples alusões a países, regiões, cidades, locais
e ambientes citadinos ou rurais, destinados
a serem levados pelos visitantes para casa
como recordação, como memória da sua visita ou permanência temporária: são os pratos-souvenir, aqueles que, para além do que
representam, são sobretudo um recuerdo de
um local que se visitou ou de um acontecimento em que se participou5.

3 – Uma coleção internacional
Uma destas coleções esteve em exposição no Solar Condes de Resende, tendo sido
inaugurada no capítulo anual da Confraria
Queirosiana a 23 de novembro de 2019. Trata-se de uma seleção da muito maior coleção
de pratos-souvenir de Fernando de Oliveira
Pinho (1910-1996). Classificamo-la assim,
não apenas devido à análise das peças que
a compõem, mas também devido ao facto
de a pessoa que a organizou ter como objetivo principal reunir pratos de todo o mundo
que, antes de qualquer outro significado que
eventualmente apresentem, fossem a materialização visual de realidades mais ou menos
distantes do seu quotidiano6. Não tem pratos
muito antigos, pois os de mais distante fabrico terão pouco mais de sessenta anos. Mas,
mesmo assim, ela é interessante.

Fig. 1 – Pratos da Europa, América do Norte e Oceânia.

Esta coleção apresenta exemplares cujo
diâmetro varia entre os 6,5 cm (verdadeiras
miniaturas) e os 35 cm, sendo que a maior
parte têm mais de 20 cm. São provenientes

de países de quatro continentes: Europa: Alemanha – 3, Áustria – 2, Bélgica – 1, Espanha –
11, França – 9, Grécia – 1, Itália – 1, Inglaterra
– 9, Mónaco – 1, Portugal – 26, Suíça – 1; Ásia:
China – 4; Japão – 2; Macau – 2; América do
Norte: Canadá – 1; Estados Unidos da América – 3; Oceânia: Austrália – 1 e Nova Zelândia
– 1; Não identificados - 4.
A maior parte dos pratos são pois portugueses, seguidos dos espanhóis, franceses e
ingleses, o que certamente terá a ver com a
proximidade à residência do colecionador.
Anote-se a ausência de pratos africanos, embora esse continente tenha feito parte do seu
itinerário de vida. Um total de 83 pratos.

4 – Fabricantes
Na sua maior parte estes pratos são fabricados em porcelana, alguns em faiança,
muito poucos em outras pastas cerâmicas esmaltadas, um único em resina sintética com
incorporação de fragmentos de madrepérola7. Anote-se a presença de grandes fabricantes europeus e asiáticos: de Portugal as
marcas Vista Alegre – 12 exemplares (alguns
com a sobrecarga «As Porcelanas de Aveiro,
L.da»), além da SPAL e SP Coimbra e de outras firmas, como AR Maia (Reproduções e
Criações); Judite, Ponte de Lima; de Aveiro as
marcas Aleluia e S. Roque; de Setúbal a Sado
Internacional e ainda outras com um único
exemplar, um com a indicação de S. Miguel,
Açores, 1991, e um prato-miniatura fabricado
pela Zooaquática das Caldas da Rainha, a que
poderíamos juntar dois pratos com a indicação de «Fabricado em Macau», ainda sob a
administração portuguesa do território.
Quanto a fabricantes estrangeiros, de Inglaterra temos a Johnson Bros, ou Johnson
Brothers (Hanley), Ldt., Stoke-on-Tent, com
imagens a azul da série Coaching Scenes: Leaving the Village e Passing Through; idem da
série Ancient Towers (com os selos reais by
appointement da rainha Isabel II e um outro
7

desta e da rainha mãe) e um outro prato da
série Hearts & Flowers, com figuras estilizadas
e algum colorido, tendo no tardoz os mesmos
selos e o acrescento Staffordshire, Old Granite,
ao todo quatro peças. Com apenas duas peças a marca Adams, Member of the Wedgwood
Group, com cenas a negro com ligeiro colorido, de Oliver amazed at the Dodger´s mode of
“Going to Work” de Charles Dickens. Com uma
só peça, as marcas Wood & Sons, um prato
Silver Jubilee Souvenir, de 1977, com as armas
reais inglesas; a marca Royal Tudor Ware, Staffordshire, da série Coaching Taverns; e a marca Wedgwood of Etruria & Barlaston, com um
prato fabricado em 1976 para as XXI Olimpíadas de Montreal, Canadá. Existem outros pratos fabricados em países diferentes daqueles
que querem recordar, como veremos.

Fig. 2 – Marca de prato fabricado em Macau quando o território
estava sob administração portuguesa.

Da França, a marca Choisy le Roy Terre de
Fer apresenta quatro pratos, cada um com
duas cartas de jogar, coloridas, e a marca
PF – Porcelaine Française – H Temperature; do
Japão, um prato marca Rex para a Austrália; a Alemanha está presente também com
três exemplares com as marcas HLR – Berlin,
Winterling e Glória. Fine Porcelain, ambas
8

da Bavaria; da antiga Checoslováquia, dois
exemplares, um com marca LG, feito para um
restaurante de Maiorca, Espanha, e um outro
com as armas de Londres, da marca MZ; da
China dois pratos heráldicos, mas apenas um
deles com a proveniência no tardoz, e um outro de marca Panda; a Coreia do Sul fabricou
um prato para a empresa Sea World, de Orlando, Flórida, e um outro para Dallas, Texas,
nos EUA; de Espanha um «recuerdo de Madrid» da empresa Guillen e um outro prato
de La Cartuja de Sevilla, Pickman S. A., 1986;
a Áustria, com um único exemplar da marca
Bauer; a Grécia com um exemplar, dito ali feito, mas sem marca.
Existem nesta coleção dois pratos «Currier &
Ives», com essa marca referida na própria gravura reproduzida no prato («Hunting for Deer»
e «Catching a Trout») e outros dois que apresentam as suas tradicionais litografias de cenas
rurais estadunidenses fabricados pela empresa
Aichi China do Japão8.
Dos restantes as marcas são impercetíveis
ou não existem de todo. No caso dos pintados à
mão alguns estão assinados, mas nem sempre
com assinatura legível.
Muitos deles informam sobre algumas
condições técnicas de produção, de utilização ou de distribuição, indicadas nos selos do
tardoz ou em etiquetas aí coladas: Dishwacher safe. Detergent proof. Englazed (Checoslováquia); Not for food use. Plate may poison
food. For decorative use only (fabrico coreano para os EUA); Handmade, e às vezes Handpainted, descaradamente com aplicação de
decalcomanias; For decoration only. Not for
food use (China); Colores inalterables (Espanha); A genuine handengraving. All decoration
under the glaze detergente & acid, Resisting colour, Ironstone, ou Acid resisting. Dishwascher
safe. Ironstone, ou Printed under glaze. Permanent colours. Detergentproof, ou All decoration
dishwacher safe. Ironstone, em pratos ingleses; «série limitada a 2000 exemplares não

numerados», «edição especial» (numerada),
em pratos portugueses. Alguns deles acrescentam que, além dos pigmentos a preto ou
coloridos, foi também usada a pintura a ouro:
num prato feito no Japão para a Austrália, 21
Karat gold trim; 24 K Gold, num prato grego.
Recordemos que, na maior parte dos casos,
o destino do seu fabrico não é o de fazerem
parte da baixela, e que as tintas aplicadas por
pincel ou decalque, mesmo após cozedura,
podem ser realmente tóxicas se ingeridas.

Viena. Na América do Norte: Montreal (Canadá); Dallas (Texas, EUA; dois exemplares
diferentes); Orlando (Florida, EUA). Oceânia:
Austrália; Nova Zelândia, quase sempre com
a visualização de monumentos, bandeiras
ou brasões. Por entre vistas urbanas gerais
ou de conjunto, destacam-se os seguintes
monumentos: Catedral de Santiago de Compostela; Ponte da Arrábida e Ponte D. Luís I
(Porto-Vila Nova de Gaia); Torre dos Clérigos
(Porto); Acrópole de Atenas; estátua equestre
de Luís XIV (Lyon).

6 – A Natureza na parede
Tratando-se de pratos, ainda que para um
uso simbólico, as alusões diretas à natureza e
à gastronomia, são no entanto aqui escassas:
no que diz respeito à botânica, apenas flores num prato de Aranjuez; já a zoologia está
mais presente em vários pratos: golfinhos
na Flórida; cangurus na Austrália; a estranha
ave kiwi na Nova Zelândia; mariscos na Galiza, Espanha; espadartes em Setúbal; nos EUA
veados e trutas. Ainda em Portugal lebres e
faisões em pratos de porcelana, mas a partir
de gravuras certamente estrangeiras.
Fig. 3 – Prato comemorativo da inauguração da Ponte da Arrábida entre Vila Nova de Gaia e o Porto,1963; fabrico da Vista
Alegre, Portugal.

5 – Toda uma geografia
Muitos destes pratos referem-se direta ou
indiretamente a países, regiões e cidades, às
vezes muito distantes do local de fabrico. Na
Europa: Açores; Andaluzia; Aranjuez; Atenas;
Auxerre; Barcelona; Bayreuth; Berlim; Bruxelas; Corunha; Costa do Sol; Estrasburgo; Galiza; Ílhavo; Innsbruck; Lyon; Londres; Madrid;
Mónaco; Mulhouse; Nazaré; Ponte de Lima;
Porrinho; Porto; Portugal; Santiago de Compostela; São Miguel (Açores); Serra da Estrela; Setúbal; Sevilha; Sesimbra; Suíça; Veneza;

7 – Atividades humanas e cenários específicos
Também pratos com alguma atividade
humana e cenários de nostalgia rural: no primeiro caso, apenas um pequeno prato com a
ação dos limpa-neves na Serra da Estrela. As
cenas de um mundo campestre europeu ou
norte-americano, hoje já difícil de encontrar,
são a especialidade dos motivos ilustrativos
de Currier & Ives de Nova Iorque, verdadeiras
estampas de calendário ou de postal de Natal, das quais aqui existem quatro exemplares, sendo que dois foram fabricados no Japão, bem assim como dois outros pratos, um
com a caça ao veado e outro a pesca à truta.
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A Inglaterra apresenta pratos com várias
destas paisagens antigas quase sempre com
estalagens e uma carruagem parada ou em
viagem. Portugal mostra uma paisagem com
moinho.

8 – Instituições e empresas
Alguns destes pratos referem-se diretamente a instituições ou empresas na sua face
celestial, concretamente:
– Corpo Nacional de Escuteiros (C.N.E.),
Ílhavo, Portugal, alusivo aos 50 anos de atividade, porcelana da Vista Alegre;
– Real Club Deportivo La Coruña, Galiza,
Espanha; emblema, e no tardoz gravado na
pasta de faiança Platartel, o fabricante;
– Real Companhia Velha (Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro),
Vila Nova de Gaia, Portugal, 4 exemplares de
baixela em porcelana Vista Alegre, com o brasão da empresa pombalina;
– Sea World, Orlando, Flórida, EUA, golfinhos;
– Vista Alegre, Ílhavo, Portugal, calendário
de 1974 e emblema, alusivo aos 150 anos da
fundação desta fábrica de porcelana.
Também a restauração e hotelaria está
aqui representada através de vários pratos,
alguns com sobrecarga no tardoz:
– Cafetaria Pastelaria Yenes, algures em
Espanha, prato com o retrato do rei Juan Carlos e rainha Sofia, posterior a 22 de novembro de 1975, data do início do reinado;
– Hotel Internacional, Porriño, Galiza, Espanha, na realidade um cinzeiro e não um
prato, com mariscos da região;
– João Padeiro, hotel em Aveiro, Portugal,
brasão de fantasia;
– Ses Porxeres, restaurante em Bunyola,
ilha de Maiorca, Espanha, um desenho do
edifício num prato de porcelana feito na antiga Checoslováquia.
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9 – Figuras públicas e heráldica
Como já referimos, alguns pratos ostentam
o retrato de personalidades, tais como os reis
Juan Carlos e Sofia de Espanha a que juntaremos os papas Paulo VI e João Paulo II.
Também a heráldica está presente em
muitos destes pratos devido ao seu valor
informativo e estético. Uns apresentam as
armas nacionais, como é o caso da Áustria,
Suíça, Reino Unido e Rússia; num único caso
as de uma região, a Galiza; das cidades estão
representadas Barcelona, Berlim, Londres e
Madrid. Um prato de fabrico chinês apresenta
as armas encimadas pelo mote «Avise la fin»
«Considera o fim» da família Kennedy, de origem escocesa, mas mais conhecida a partir
do seu ramo estadunidense.

10 – Outros temas
Como acima dissemos, é possível ordenar estes pratos-souvenir por vários temas,
dependendo dos interesses do colecionador.
Anotemos alguns mais com alguma representatividade nesta coleção. Aqueles a que
poderíamos chamar artísticos dividem-se em
dois grupos: os que resultaram de pinturas
originais feitas de propósito para a edição de
algum destes pratos, como no caso de uma
«Sereia com peixes e algas no fundo do mar»
pintada em 1/4/1985 por Jerónimo para prato fabricado pela SP Coimbra, e uma outra
paisagem da ilha de S. Miguel, Açores, pintada em 1991 por C. Vieira para prato de faiança de fabrico local. O outro grupo é aquele
que reproduz obras de arte existentes nos
museus, como um «Rapto de Helena» de G.
Hamilton, num prato da fábrica alemã Winterling; uma Landscap in Winter after painting
by B. C. Koekkoek 1803-1862 produzida pela
AR Maia, Portugal (Reproduções e Criações),
ou uma «Adoração dos Pastores» do Museu
Nacional de Arte Antiga, Lisboa, divulgada
num prato de Natal da Vista Alegre. Mas este

último prato também poderia ser incluído
no subgrupo de temática religiosa, ao qual
juntaríamos um outro sobre o Ano Jacobeu
de 1993 emitido na Galiza, Espanha, e dois
outros da Vista Alegre, um de 1967 com a efígie do papa Paulo VI aquando da sua visita
a Fátima, e um de 1982 com a do papa João
Paulo II.
Se bem que um destes pratos tenha uma
quadra sobre Ponte de Lima, de temática literária, só poderemos considerar dois pratos
ingleses da Adams com gravuras alusivas a
uma obra de Charles Dickens. Sobre desporto existem três pratos, um referente às Olimpíadas de Montreal, Canadá, 1972, feito em
Inglaterra pela Wedgwood; outro referente
às de Barcelona de 1992, sem marca, e por
último um pequeno prato em faiança da
Platartel do Real Club Deportivo da Coruña,
Galiza, Espanha. O mundo naval tem apenas dois exemplares: uma galé num prato de
1960 comemorativo do V centenário da morte do Infante D. Henrique, da Vista Alegre, e
um outro com um galeão central e quatro
outros pequenos laterais, mas sem marca de
fabricante nem qualquer outra referência.
A música está representada em dois pratos, um alemão com a indicação de Bayreuth, a cidade do célebre festival wagneriano,
no tardoz e na face um par central vestido
à moda do século XVII em que a jovem toca
cravo, depois repetidos em grupos de três
iguais, com outros instrumentos em volta da
aba do prato; o outro é um prato português,
fabrico S.P. Coimbra que apresenta um professor de piano elogiando a mão da aluna,
ambos vestidos à moda do século XVIII.
A tauromaquia está representada por um
pequeno prato-taça quadrangular de cantos
arredondados, talvez um cinzeiro, numa pasta cerâmica em dois tons de verde, tendo ao
centro relevado um toureiro apeado no ato
de fazer uma faena ao touro e por baixo, num
listel, a palavra Portugal; não tem marca.

A dança folclórica portuguesa está também representada por um único prato com
dois pares e um tocador junto de um barco,
com os trajos típicos da Nazaré, produzido
pela fábrica Aleluia de Aveiro.

11 – Pratos datados
Alguns exemplares estão datados, direta ou indiretamente, mas outros não, talvez
porque aquando da decisão do seu fabrico
se previa alguma permanência de disponibilidade para venda no mercado durante
um certo tempo mais ou menos longo; no
primeiro caso a data aproximada do fabrico
pode ser dada pela do acontecimento a que
o prato alude através da legenda, do logótipo, do retrato, ou de vários itens em conjunto. São os seguintes os acontecimentos
representados nesta coleção:

Fig. 4 – Prato comemorativo dos 150 anos da Fábrica da Vista
Alegre, Ílhavo, com o calendário de 1974.

1960 – Galé armada com aparelho de velas; no tardoz, além da marca, uma legenda a
dourado: «V Centenário/ da morte do/ Infante
D. Henrique/ 1460-1960».
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1963 – «Ponte da Arrábida o maior arco
de betão armado do Mundo 22-6-1963, Porto. Projectou: Prof. Eng.º Edgar Cardoso; Executou: Eng.º José Pereira Zagallo»; vista da
Ponte da Arrábida sobre o Rio Douro, entre
as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.
1967 – Paulo VI, visita Fátima. No tardoz:
«1917-FÁTIMA-1967» e a marca Vista Alegre.
1973 – Calendário para 1974 e logótipo
da fábrica de porcelanas Vista Alegre; prato
comemorativo dos seus 150 anos. «Edição
da Fábrica da Vista Alegre exclusivamente
reservada aos seus colaboradores, Natal de
1973»9.
1973 – Três anjos (o central em pé) em relevo e o ano; no tardoz a marca Sado Internacional Portugal.
1975 – [22 de novembro, início do reinado
do rei Juan Carlos e rainha Sofia de Espanha];
retrato dos soberanos; no tardoz Cafetaria
Pastelaria Yenes.
1976 – XXI Olimpíadas em Montreal, Canadá; vista da cidade.
1977 – «Queen Elizabeth II/ Silver – Jubilee 1972-1977»; armas do Reino Unido; no
tardoz selo das comemorações e fabricante.
1978 – C.N.E. 1928-1978; em toda a superfície, emblema do Corpo Nacional de Escutas, com paisagem de Ílhavo ao fundo e a
legenda «50 anos de Escutismo em Ílhavo,
Portugal»; no tardoz «Jubileu do Grupo 46
do C.N.E «Nossa Senhora do Rosário», fundado em Ílhavo em 15-Agosto-1928 (VA-VISTA
ALEGRE. PORTUGAL-MADE IN PORTUGAL;
Série limitada de 2000 exemplares não numerados.
1982 – «Visita de/ S. S. o Papa João Paulo
II/ a Portugal/ Maio 1982», no tardoz e marca
da Vista Alegre.
1983 – A cores, espadarte em paisagem
marinha com arriba e Sol, encimado por
bandeira azul de escuteiros e o algarismo 5
a verde; a legenda Setúbal – Sesimbra e 16.º
Acampamento Nacional; no tardoz: marca
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ICFb, Agosto de 1983/ Edição Especial/ 1000/
618.
1985 – [Sereia, peixes e algas no fundo do
mar], pintado por Jerónimo, 1/4/85, SP Coimbra.
1991 – Paisagem marinha com traje típico
açoriano ao centro; no tardoz: 1/ C. Vieira/ S.
Miguel/ Açores.
1992 – Jogos Olímpicos de Barcelona, Espanha; sete monumentos locais e, ao centro,
as armas de Barcelona.
1992 – Exposição Universal de Sevilha, Espanha; no tardoz, além da marca do fabricante, o copyright Expo 92, S. A. 1986; logótipo
do evento.
1993 – Ano Jacobeu, Galiza, Espanha; logótipo do evento.

Fig. 5 - Sereia com peixes e algas no fundo do mar pintada em
1985 por Jerónimo; fabricado pela SP Coimbra.

12 – Conclusão
O colecionismo é uma atividade antiga, diversificada e cada vez mais popular. Colecionar
é selecionar, salvar do esquecimento objetos

com significado muito para além da sua utilidade, mas também aprender com eles e com
os humanos que os fabricaram e disponibilizaram. Com esta coleção de pratos podemos
aprender sobre pastas cerâmicas e técnicas de
fabrico; sobre o seu design e processos de ilustração; sobre fabricantes e marcas (história empresarial); sobre história contemporânea e de
outras épocas; sobre geografia e geopolítica;
sobre arte erudita e popular; sobre património
e turismo; e sobre muitas outras coisas, debruçando sobre eles a nossa curiosidade, para
além dos seus valores estéticos e simbólicos.
Cada um destes pratos-souvenir é um pouco
de mundo tido em casa; a coleção é uma boa
amostra de algo interessante de muitas das
suas latitudes.

Notas
Sobre alguns pratéis em estanho dos séculos XVI/
XVII do Solar Condes de Resende, ver GUIMARÃES,
J. A. Gonçalves; GUIMARÃES, Susana (2016) –
Aprestos e representações equestres da Coleção
Marciano Azuaga. In COIMBRA, Fernando Augusto,
coord. – The Horse and the Bull in Prehistory and
in History, Actas do I Congresso Internacional
o Cavalo e o Touro na Pré-história e na História,
Golegã/Chamusca, 2016, p. 256-265.
2
Sobre a decoração da faiança por transferware
(decalque impresso) na região do Porto, ver
DORDIO, TEIXEIRA e SÁ, 2001: 159 e seg.s.
3
O jornal O Defensor do Povo, bi-semanário
republicano, anno II, n.º 199, p. 2, de Coimbra,
14 de fevereiro de 1894, publicou o seguinte
anúncio: «Pratos Photographados [257] Estão em
Coimbra, hospedados na rua das Solas, n.º 70, os
srs. Francisco Bermudes Rodrigues e José Garcia
Dias, inventores de um processo chimico para fazer
passar para qualquer prato ou travessa de louça,
com que actualmente se costuma guarnecer as
paredes das casas de habitação, salas de jantar,
gabinetes, etc., ou mesmo em qualquer chapa de
vidro, as photographias que lhes apresentarem,
ficando tão nitidamente impressas que causa
admiração.
Em Lisboa e Porto obtiveram os mesmos
senhores os aplausos de toda a imprensa e das
1

pessoas mais qualificadas, contando-se entre estes
os actuaes reinantes, que fizeram encommendas
de pratos aos inventores, aos quaes também se
podem fornecer os pratos ou travessas para eles
transplantarem as photographias, que restituem
intactas, depois do processo concluído, que é
rápido.». Agradecemos à Dr.ª Maria de Fátima
Teixeira a disponibilização desta notícia.
Um dos primeiros pratos comemorativos
fabricados em série por este processo, ou
semelhante, logo em 1894, foi produzido para as
comemorações henriquinas do Porto pela empresa
Vista Alegre para o «Bazar Central. Rua Clérigos.
78. Porto», conforme carimbo oval a preto no tardoz,
além das letras «VA.» a verde, apresentando na face
côncava a efígie tradicional do Infante ao centro e
nos bordos as legendas «1894 Talent de bien faire
1894» e «Infante D. Henrique», separadas pelas
suas armas sobrepostas a uma espada enrolada
num listel com as datas de 1394 e 1894, fendendo
um círculo com um quadrante (?) e, do outro lado,
a representação de uma galera e de uma caravela,
conforme se pode ver num raro exemplar pertencente
aos autores. Além deste foram produzidos outros
pratos para estas comemorações por empresas de
faiança (PEREIRA, 1894: 243).
Igualmente as comemorações do V centenário
da morte do Infante D. Henrique (1960) originaram
o fabrico de pratos alusivos pela Vista Alegre, dos
quais um está representado nesta coleção.
4
Sobre os pratos orientais, e em especial os
chineses, já existe em Portugal alguma bibliografia,
sendo talvez a maior dificuldade o saber distinguir
entre os de fabrico datado original e as suas
réplicas contemporâneas. Em todo o caso, veja-se
os exemplares publicados em CARNEIRO, 1989;
CASTRO, 1992; IMPEY, 1992; MATOS, 1996. Na
presente coleção existem três pratos chineses
que são réplicas de modelos antigos (dois dos
quais com a marca «Fabricado em Macau») e dois
outros estilo Companhia das Índias, com brasões,
um da Rússia czarista e outro dos Kennedy, que
igualmente serão réplicas recentes.
Sobre a ocorrência de cerâmica chinesa em
contexto arqueológico na região do Porto ver
GUIMARÃES, 2006.
5
Permita-se que recordemos aqui a existência
de várias outras coleções de pratos, como a de
Basílio de Sousa Dias em Vila Nova de Gaia que
visitamos nos anos oitenta do século passado,
distribuída pelas paredes do seu apartamento na
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rua Elias Garcia, constituída em grande parte por
pratos sevilhanos todos eles enquadrados por uma
mantilha de renda negra debruada a fio dourado,
como se por detrás de cada um deles houvesse
uma monumental teia de aranha, o que lhes dava
um aspeto exótico e um pouco tétrico, mas muito
a condizer com a excentricidade do colecionador.
Desconhecemos o seu destino. Outras, de pratos
de faiança de Delft, existentes em vários museus e
coleções privadas portuguesas, estão referidas em
BORGES, 2005: 23-26.
6
Fernando Oliveira Pinho nasceu a 22 de setembro
de 1910 na freguesia da Sé, Porto, filho de Maria
Pereira da Costa e de Manuel Oliveira Pinho, tinha
mais três irmãs. Trabalhou na empresa Lello e
Companhia fundada em Angola em 1923, de primos
da livraria Lello & Irmão da sua cidade natal, até
1980. Foi colecionador de peças várias, tais como
pratos, canecas, fósforos, calendários, moedas
e cintas de charuto. Faleceu no Porto no dia 6 de
junho de 1996.
7
Trata-se do único prato proveniente da Nova
Zelândia que no tardoz apresenta um papel
colado com texto em inglês e uma língua asiática.
A tradução poderá ser a seguinte: «Um presente
dos nossos Mares do Sul/ Paua pertence à família
dos Abalones mas é única graças às cores vívidas
e opalescentes da sua concha que é somente
encontrada nas águas costeiras da Nova Zelândia.
As melhores conchas são encontradas nas costas
rugosas varridas pelos ventos de Fiordland e
Stewart Island no Sul longínquo da Nova Zelândia.
A concha neste prato é proveniente de uma destas
áreas» (tradução de Susana Guimarães). Por
baixo do texto asiático: «Fiordland Souvenirs Ltd,/
Riverton& Auckland, New Zealand/ Made in New
Zealand».
8
Currier & Ives foi uma empresa sediada em Nova
Iorque que produzia litografias coloridas de cenas
rurais dos EUA do século XIX as quais se tornaram
muito populares até aos dias de hoje e por isso têm
vindo a ser reproduzidas em pratos de porcelana
por diversos fabricantes.
9
No tardoz consta também o seguinte texto
destacado: «Por Provisão Régia “do 1.º de Julho de
1824” D. João VI aprovou a petição de José Ferreira
Pinto Basto “para erigir uma Grande Fábrica de
Louça, porcelanas, vidraria, e processos chimicos
na sua Quinta chamada da Vista Alegre…”».
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As Pequenas Diferenças
Jaime Milheiro

(Psicanalista ensaísta)

Assim diria o irónico José Maria... em
2021:
Todas as “pequenas diferenças” abaixo referidas são requisitos da humana condição.
Homens e mulheres sempre as retomam, porque elas dentro de si navegam.
A cultura não as origina nem estabelece: apenas as agudiza ou enfraquece.
Inteligências artificiais, acúmulos jurídicos ou
tecnicidades químico-instrumentais jamais as
poderão desinstalar.
Só gerando novas criaturas.

mesmos instrumentos. Será, sobretudo, uma
absoluta desconsideração pela pessoa do
próprio(a) e pela pessoa dos outros.
Só com alguma ironia será possível conversarmos!

OBLIQUIDADES XI

Uma civilização que desloque as determinações genéticas e psicológicas da espécie para
lamentos epocais ou para derivados sociais,
aliena-se da humanidade.
Perde-se no terreno, perde-se no futuro, perde-nos com ela, uma vez que tais determinações
não dependem de inteligências de livro nem de
manifestações com bandeiras, saudáveis ou não.
A sexualidade transporta-se no ADN, nasce
com a pessoa, habilita-se na infância, organiza-se nos afectos, integra-se no corpo, usufrui-se na relação.
No desejo e no medo do próprio desejo, representa a base da existência e do encontro do
que somos e seremos, sejam quais forem os conhecimentos e desconhecimentos envolvidos,
ou as facturas e fracturas em pagamento.
O exterior somente lhe aparamenta brinquedos e acrescenta patrocínios.
Fugir à interioridade e à subjectiva na construção da sexualidade, politizá-la como um
simples produto sociocultural, será palavrear
instrumentos e tornar-se escravo desses

M. Chagall: «Midsummer Night`s Dream» (1939)

Pesarosos e circuncidados, tão pouco instruídos
e tão infantilmente edificados que na sua decrépita e lamentável ignorância ainda se atrevem
a contrariar os novíssimos evangelhos e a não
cumprir os esclarecidíssimos mandamentos
das novas assembleias civilizacionais, grande
parte dos homens continua a vislumbrar algumas pequenas diferenças entre o masculino e o
feminino… e, numa convicção tão antiga e tão
15

questionável que os aproxima dos mamíferos
paleolíticos, persiste em supor que tem algum
ascendente sobre as mulheres...
(Fingindo acreditar
nas suas próprias suposições
e fingindo colaborar
nas suas próprias simulações…)
entendendo por ascendência a postura social
da tribo que os habita.
Analisando um pouco tão imprópria atitude,
que historicamente encabeçou irrespiráveis
climas de afirmação e (ir)recuperáveis abusos
de dominação, facilmente se lhe percebem
medos reprimidos e desventuras encapotadas,
que em desmandos à toa lhes acinzentam percursos e condicionam recursos, sem farmácias
censoras nem mentalizações compensadoras.
Cavalgando esses medos, percebe-se também
que serão as irritantes pequenas diferenças, na
irresponsável complexidade dos seus apelos e
chamamentos, que refractários os tornam relativamente às doutrinações que nesta altura se encontram em acelerado processo de beatificação.
Percebem-lhe os prejuízos, mas funestamente
também lhe percebem os atractivos.
As pessoas bem formadas, hoje, garantem que
sem esses impertinentes obstáculos todas as humanas relações seriam pacificamente abençoadas e globalmente enaltecidas. Libertas das inadmissíveis preponderâncias sexistas, económicas,
administrativas, racistas e outras que porventura
alguém ousasse recapitular, o Paraíso voltaria e
todos seríamos finalmente felizes.
Mesmo ressalvando que as clássicas e peremptórias hierarquizações apenas subsistem nas organizações que dão pelo curioso nome de irmandades, religiosas ou militares, ou seja, nas confrarias
celestialmente qualificadas e nas casernas superiormente fardadas para julgar, sancionar e reprimir sem balança nem medida...
(Nas casamatas do meu bairro,
nos conventos da minha agregação,
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grosserias comparativas jamais aconteceram,
garantem os amigos dos amigos…)
destas observações resulta, sobretudo, este
discreto aforismo que toda a gente sabe, mesmo quando diz não saber:
		
(Toda as aproximações da sexualidade
comportam desejo e medo…
desejo de partilhar o outro em si,
medo de não corresponder à intensidade do desejo…)
de tal forma caracterizador de todas as singularidades, mesmo das judicativamente muito
enriquecidas, que apenas se esvazia naqueles
breves surtos psicóticos que na Idade Média
eram conhecidos pelo hoje desusado e anacrónico termo de paixões.
De facto, todos os homens têm e terão medo
das mulheres, salvo os que por medo excessivo
com elas se identificam e nelas se transformaram.
Nem todos disso terão consciência, mesmo
quando perfumes tóxicos exalam e em missionários posicionamentos às catecúmenas se
arremessam, mas em tão perigosas proximidades irrecusavelmente funcionam duas incómodas ratoeiras: medo de serem vencidos pelos
competidores e medo de serem rejeitados nos
seus amores e desamores, num solícito embaraço que a vida lhes complica.
Há sempre labirintos no horizonte da sexualidade.
Há sempre precipícios e riscos onde de serem
devorados, mesmo com previsíveis sinalizações permissivas.
Se tais interioridades se resolvessem, a maioria
das ascendências e ostentações masculinas, até
as anedóticas importunações e tentativas de
captura, deixariam de fazer sentido. Honradamente desapareciam. Na savana, na Net, na praia,
no Tibete, reduziam-se euforias, esgotavam-se
represálias, dissolviam-se encomendas que de

alegrias ou tristezas não dependem. Enraízam-se
na construção da identidade e nas obliquidades
porventura entrecruzadas.
É por isso que a solução final jamais acontecerá.
Somente nos grupos superiormente qualificados e merecidamente escolhidos para na sua
infinita sapiência legislarem sobre o que somos,
seremos e teremos de ser, tal possibilidade se
admite plausível. Grupos que, nas suas jurídicas
partes, e nas suas sequiosas contrapartes, aos
humanos retiram aquelas suburbanas ondulações a que os maus costumes chamavam erotismo e que, acima de tudo, interditam aquela
provinciana vulgaridade a que os antigos chamavam sedução ou envolvimento sedutor…
(Impondo sexualidades por correspondência
em toques de power point,
anulando o magnetismo dos corpos
e a beleza da imaginação…)
ensinando-nos a devidamente proceder e a
prazenteiramente obedecer, sob pena de infames delinquentes sermos considerados e de
nas suas inquisitoriais fogueiras acabarmos
derretidos.
Convirá lembrar, no entanto, que a fantasia de
relacionar-se num formato de pertença exclusiva e num desejo imperativo e tirânico faz parte do imaginário de todos os seres humanos,
homens e mulheres.
Tão peculiar desdita, talvez mais acentuada
no masculino, resulta da tremenda vinculação
mãe-filho e da inexorável luta pela sobrevivência que em todas as pradarias sempre aconteceu e acontece mau grado as escolaridades,
legislações e águas bentas consumidas.
A capacidade de adiar o cio e de o transformar em desejo, evolutivamente adquirida,
perenizou tal condição. Sob pena de não saberem quem são e de não de se reconhecerem na própria pele, só juízes de fora lhes
travarão excessos e malformações.
Mais altos, mais fortes e mais brutos, por condição física, endócrina e psicossocial, teimosa-

mente afastados dalgumas sensibilidades por
insciências primordiais, eles sempre se supuseram vencedores, numa condecoração auto-atribuída e pelos corpos cavernosos recomendada, prioritariamente ao sexo dirigida.
Depois daquela história da serpente no Paraíso, todos os homens sorrateiramente endeusam o pai e com ele se identificam. Como filhos
da mãe se movem e promovem, na certeza de
que sem um nem outro nem sequer existiriam.
Nas dunas, nas barracas, no Dubai, no casarão,
todos receiam que os outros homens, sobretudo os mais carismáticos e pretendidos, pelo
buraco da fechadura lhes cobicem a mulher (a
chamada “mulher do próximo”) e lhes espreitem as competências e incompetências, verticais ou horizontais...
(Todas as Ordens do Tosão Dourado,
todos os cabotinos deste mundo,
todos os Angelinos Pavões das marés vivas,
no «Sonho de uma Noite de Verão»
de Chagall (1939) se forjaram e forjarão…)
alegando-se protagonistas do caprichoso enlevo que serventuários os torna.
Nas fidúcias sacramentais, nas amostragens
sazonais, nos falatórios tribunalícios, nas aberturas vitivinícolas, todos engrandecem cometimentos falados ou calados, muitas vezes nem
sabendo a que estão a referir-se.
Para além de liquidarem todos os intrometidos
espreitadores, nessas poderosas refregas consecutivamente vencem as parceiras galopantes, as
colegas deslumbrantes, as amigas petulantes, as
comadres respeitáveis, as vizinhas navegáveis,
as passantes descartáveis, no assertivo desempenho de quem não duvida nem escuta, apesar
de com tanta gente por perto haver boas razões
para imaginar que nem tudo corra bem.
Vencem os competidores mas, sobretudo, vencem as mãezinhas que tiveram e sempre os
consideraram vencedores de tudo e de todos
(excepto delas próprias), e a cuja autoridade
absolutamente se subordinam desde o grito
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do nascimento até ao juízo final…
mesmo que alvoroçadamente remexam fantasmas de por elas serem censurados e não
amados...
mesmo que despudoradamente afirmem as
suas enormes capacidades de resistência aos
respectivos abandonos…
mesmo que aflitivamente reconheçam que todas as mulheres lhes insinuam fraquezas (salvo,
obviamente, as do grupo acima referido)...
mesmo que relutantemente concordem que
o sexo das mulheres propriamente ditas, ancorado no local mais recôndito do Universo e
na plataforma de mais difícil acesso da humana
corporeidade...
(Entre pernas protegido pelos mais poderosos
e mais “fisiológicos”
músculos da anatomia corporal… )
		

OBLIQUIDADES XII

M. Chagall “Equestrienne” (1927)
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jamais obedecerá a quanto queiram, requeiram, pedinchem ou requintem.
De facto, nesse longínquo e estranhíssimo local onde todas as inocências se camuflaram e
todas as liberdades e clausuras se centralizaram, incluindo cinturões de castidade e masoquismos alternativos, todos os homens sabem
que jamais vagueiam sem licença…
(Salvo em quem foi construído
na fábrica da esquina
ou no palco dalgum teatro,
sem pai nem mãe que se saiba…)
relevando a importância das pequenas diferenças em todas as relações, mesmo as porventura indexadas em platibandas decorativas, bandeiradas festivaleiras ou trapezismos
representacionais.

Queixosas e uterinas, tão pouco actualizadas
e tão pouco instruídas que apesar das revigorantes novidades largamente difundidas ainda
continuam a vislumbrar algumas pequenas diferenças entre o feminino e o masculino, grande
parte das mulheres gosta de fingir que suporta
a pretensa ascendência dos homens e persiste
a admitir-se representada em tão desequilibrado cenário, entendendo por ascendência a vertente cultural da tribo que as configura.
Sorrindo um pouco, dir-se-ia que esse fingimento pelos primatas engendrado e pelos
tempos fora lamentavelmente prosseguido,
por todo o planeta se expandiu num tão
misterioso formato que, ao contrário do que
parece, conferiu às mulheres um ultra-sensível somatório de poderes e uma superlativa
capacidade de lidar com a inteligência dos
medos, acrescentando-lhes magníficos patamares...
(No discernimento, óbvio,
de que nada disso tem a ver
com igualizações profissionais
ou potencialidades societais… )
mesmo quando milimetricamente preconizam
o contrário e fingem que não fingem…
mesmo quando fingem desconhecer o seu
eterno predomínio sobre os homens mas se
automatizam nos fascínios por eles avalizados...
mesmo quando já nada fingem porque da santidade teológica passaram à santidade ideológica e, no seu intenso e revoltado frenesim,
apenas superfícies socioculturais observam e
incidências fundamentais suprimem.
Fingir, aqui, não significa uma consciente reactualização do teatro no Conservatório aprendido.
Significa uma requalificação qualitativa do
teatro interior, sem racionalidades ablativas

nem malabarismos transtornados, onde todas as sofisticações se desenrolam sem esforço e na fluidez nativa das sensibilidades
furtivas, jamais em auto-repressão, negação,
menos ainda em denegação.
Tratar-se-á da especial argúcia de quem nas
paralelas assimétricas executa mãos livres sem
tombar no pavimento, condição que o actual
lado fracturante da cultura, na pertinácia de
lhe associar discriminações e de imaginar subserviências, liminarmente rejeita.
Numa atitude mais construtiva que defensiva e
numa providência mais evolutiva do que cautelar, corresponderá também ao antálgico paradoxo de lembrar Paraísos Perdidos e de homenagear os respectivos e vitais-filhos-acontecimentos-reais-imaginários-simbólicos…
(Homenagear os bons que tiveram
os maus que nunca tiveram
na alegria de partilhar…)
numa linguagem sem palavras, desde que
a externalidade o permita.
Todas as mulheres têm e terão medo dos homens, salvo aquelas que por medo excessivo
com eles se identificam e neles se transformaram.
Tal como os homens, nem todas disso terão
consciência, mesmo as muitíssimo ginasticadas nos arremessos dialogais e nos solstícios
empresariais, porque de momentâneas alegrias ou tristezas isso não depende. Enraíza
mais fundo, na complexidade solar das suas
engrandecidas identificações.
Se esses medos se resolvessem, grande parte
das estratégias securitárias deixariam de fazer
sentido. Milenares cerimoniais se dispensariam, modelares turbulências seriam arquivadas. Mas considerando a total dependência
maternal dos humanos e a subjectividade do
edifício de todas as suas relações, tal resolução
parece de insustentável processamento.
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O recalcamento anatómico dos órgãos genitais
pela posição de pé conferido, determinante de
inúmeras essencialidades, será de impossível
contraposição.
Nem se tratará de negativos sentimentos de
ausência, ou das incómodas presunções de
perda classicamente referidas.
Trata-se da valorização da mais enigmática
fonte de misteriosidade de todos os humanos e do mais carismático esconderijo das
suas ondas do desejo, do medo e do condimento…
(Com ou sem «empowerment»,
com ou sem «girl power»...
que por mais voltas que deem
só ao espelho se observam...)
que certamente perdurará no que somos.
Na prática, todas as mulheres vencem os seus
pretensos vencedores fingindo aceitá-los
como vencedores, num movimento em que
repovoam inerências, aglutinam consistências
e renovam alojamentos, sem necessidade de
reabastecimento.
Reconhecendo-os mais dotados na corrida (seja nos Jogos Olímpicos, seja na fuga à
polícia) e no lançamento de peso (seja nos
Jogos Olímpicos, seja no apedrejamento da
vizinhança) nessa vitoriosa animadversão as
suas marcas recompõem e os seus medos
desvanecem.
Depois daquela história da maçã no Paraíso,
todas supõem e todas fingem não supor que
as outras, sobretudo as mais expeditas e requisitadas, ao postigo lhe cobiçam o homem (o
chamado «homem da próxima») cochichando
penetrantes maledicências sobre as suas aberturas e posturas.
Despachadamente omitem o que no interior
se passa quanto ao desejo e quanto ao medo
de não ser desejada pelo objecto do desejo e
do medo do desejo, adornadas no despique
com eles e na luta com elas…
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(Com sexo agido ou não,
como a «Equestrienne» de Chagall, 1927 ...)
apesar das incontornáveis evidências do pénis
levantado
apesar das inquestionáveis alusões aos de cima
e aos de baixo
apesar de eventuais trepidações na compostura
apesar das Laudas Espirituais e das Turris Eburneas tais equações condenarem por nas suas íntimas entranhas regozijos lhes adivinharem
apesar de novas angulares poderem acontecer e de azimutes sem fronteiras se poderem
alcandorar.
Será a celebração simultânea de todas essas ordenações, puritanas e impuritanas ao
mesmo tempo, vencedoras e perdedoras em
simultâneo, que relevando as pequenas diferenças a todos homens e a todas as mulheres
propiciam as grandes verdades, as grandes
mentiras e as grandes motivações.
Será o dinamismo nesse movimento implícito
que, simbioticamente, lhes propicia os mais
oceânicos mergulhos e as mais inesquecíveis
ausências de pensamento numa elevação que
os reassegura.
Será esse temporário bloqueio dos jogos de
poder e de anti poder que lhes ressuscita as
sinfonias onde ninguém duvida de ninguém e
onde, numa (a)creditação sem limite, perpassam todas as graças originais, despidas de toxicidade...
(Orgasmos são epifanias da vitória sobre o
medo.
Há circunstâncias orgásticas primordiais:
«perder-se» e «ganhar-se» no outro com o outro
é muito diferente das «sexualidades»
que confundem legalizações
com pessoas e apenas promovem
aproximações masturbatórias da outra parte...)
mesmo que para perdidos vencerem tenham
tido necessidade de todos esses catalisadores
imprecisos.

Há inevitáveis subsolos e incontornáveis destinos nos humanos (re)encontros.
Nas actuais aparências, muitos homens e
muitas mulheres nunca disso se aperceberam. Esforçam-se por descartar as pequenas
diferenças porque na santificação das tecnologias, elas incómodas se tornaram. Aquilo a
que hoje chamam pessoas não serão mais do
que instrumentos dos seus próprios instrumentos.
Incapacitada(o)s de perceber as elegâncias fecundantes das avantajadas deusas do neolítico, ignorantes das exuberâncias mamudas
das Saraghinas de Federico Fellini, que em si
mesmas albergam os fantasmas mais genuínos de todos os homens e de todas mulheres,
tentam apagar as origens de si mesmos e os
inconcussos fundamentos pela evolução concedidos, considerando-se uns meros acidentes
culturais.
Na superficialidade da forma e na magreza da
calibragem esventram ideias, dissolvem memórias, atropelam histórias, como se isso fosse
possível e tangível, enclausurados nas imagens…
(Nos corpos assexuados pelo medo,
as anorexias mentais anulam
as pequenas diferenças…)
que torpemente lhes arrasam erotismos e sonhos.
Inundando a sexualidade de sociologias (in)
capacitantes e de numerologias triunfantes,
a cultura transforma os seres humanos na razão técnica da sua algébrica razão...
(Nunca haverá nada para celebrar,
todas as proximidades serão
cedências ao inimigo.…)
cavando opacidades que, estranhamente,
constituem a melhor prova da existência de
Deus.

Assim diria a sábia Maria José... em
2021
De facto, só uma divindade extra terrena e
com propostas do outro mundo poderia engendrar seres humanos tão empedernidos,
tão irremediavelmente mastigados por fora e
tão incrivelmente reduzidos por dentro, seres
que desperdiçam as excelências da vida e extasiados em mitológicas urdiduras...
confundem:
o vidro do espelho com o espelho da vida, o
lado psicológico das pessoas com o lado social
da cultura, as regras da subjectividade com as
regras da colectividade, os direitos familiares
das crianças com os direitos das repartições de
finanças, as intemporalidades evolutivas com
as efemeridades intempestivas, as prisões do
passado com as prisões do futuro…
e sobretudo confundem as regras da liberdade
externa com as regras da liberdade interna...
(Ninguém cria a natureza:
apenas combina e ajusta
passadeiras intestinas
em mensagens cristalinas…)
encordoando tais securas nas suas íntimas muralhas
abrigando tais remendos nas suas impenetrabilidades oclusivas
que até os pêlos do púbis estiolam e retorcidos
falecem.
Nota: Os quadros foram retirados do livro HAPTMAN,
Werner (1984) – Chagall. New York: Abrams Inc..
Maio de 2021
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Nas Asas da Esperança, uma Academia Centenária...
Alberto Rostand Lanverly
Presidente da Academia Alagoana de Letras

Início o presente texto, evocando os escritores poetas
Graciliano Ramos e Eça de Queirós:
Em «Cartas de Amor a Heloisa!», o alagoano escreveu assim:
“Dizes que brevemente serás a metade de minha alma.
A metade? Brevemente? Não: já agora és, não a metade,
mas toda. Dou-te minha alma inteira, deixe-me apenas
uma pequena parte para que eu possa existir por algum
tempo e adorar-te.”
Em «Frases de Amor» o português registrou seu
pensar deste modo: «O amor espiritualiza o homem – e
materializa a mulher».

O começo
Debruço-me sobre o tempo e me vejo na Maceió de antigamente, nos idos do primeiro dia
de novembro de 1919, mais precisamente caminhando através da Praça Generalíssimo Deodoro
da Fonseca, lembrando que havia sido ali o «Largo das Princesas» em homenagem a Isabel do
Brasil e Leopoldina de Bragança, filhas de Pedro
II do Brasil, e netas de Dom Pedro IV, de Portugal,
dirigindo-me aos salões do majestoso teatro que
também leva o nome do Ilustre filho da Terra Caeté, onde estava programada a reunião inaugural
da Academia Alagoana de Letras.
De longe vislumbro o semblante de figuras
que fizeram história por suas inteligências, suas
vozes, seus escritos e, naquele instante, imaginei e imediatamente convenci-me de que, se os
habitantes do Olimpo e Panteão, andassem por
estas bandas, realizando maravilhas e proezas, eu
teria a certeza de que personagens como Povina
Cavalcanti, Teotimo Ribeiro, Jayme de Altavilla,
Cipriano Juca, Jorge de Lima e outros mais, que
ali se encontravam, seriam tal qual as próprias Minerva e Palas Ateneia, a primeira filha de Júpiter
a segunda filha Zeus, porém ambas respectivamente, ambas deusas da sabedoria segundo as
mitologias romana e grega, ressuscitadas nas terras grandiosas do nordeste.
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Se aqueles mitos da Antiguidade se destacaram por seus trabalhos realizados, os primeiros
integrantes da Academia Alagoana de Letras
pontificaram por acender a simbólica pira da futuridade, para iluminar a todos com a chama do
virtuoso fogo da cultura.
Se, naquela época, a Maceió conhecida, restringia-se a poucos bairros diferentemente dos
dias atuais, a energia de nossos heróis de outrora
agigantava-se ao mundo pela força de suas inteligências, fazendo-os equivalentes às mitológicas
figuras dos deuses gregos e romanos, pois, na
geometria do entusiasmo, pareciam semelhantes, não em força física, mas em sapiência, coragem e jovialidade. Cada um com suas próprias
características, mas todos ungidos pela vontade
de ver prevalecer a luz da inteligência ante as trevas da ignorância.
Com o passar dos tempos outros deuses da
intelectualidade os substituíram, todos integrantes de um autêntico paraíso das letras, sabendo
nunca deixar de empunhar aquele fogo emblemático um dia ateado por seus antecessores. E
agora, neste momento, nós que fazemos a Academia Alagoana de Letras do século XXI, olhando para nosso interior, podemos contemplá-lo e
sentir como o mesmo flameja, fulgura e crepita
na combustão sagrada, que não se apaga nunca,
que não se extingue, porque é uma consequência da eternidade corporificada, no sentido cívico
e emocional de um símbolo.
Sempre será, para mim, uma razão de grande
alegria, estar presidindo a Academia Alagoana de
Letras na importante comemoração de seu Centenário.
Reduto onde são acolhidos os mais expressivos nomes da cultura e do saber das Alagoas, vislumbro nesta entidade uma referência ao que de
mais relevante nossa sociedade sempre possuiu,
através dos tempos.

Fundada em 1919, coincidentemente no Dia
de Todos os Santos, é como se tivesse surgido
em nosso mundo para abrilhantar a nossa rica
história, aglutinando em seus quadros o que de
mais expressivo existia na comunidade de então.
A partir daquela memorável data, falar de nossa
Academia era ver enaltecidos os grandes valores intelectuais que, ainda agora, decorrida uma
centena de aniversários comemorativos, nos enchem de merecido brio.

O caminhar
Como atual ocupante da cadeira de número
4 e presidente da Academia Alagoana de Letras,
sinto-me como um fiel e apaixonado continuador da luta de todos os que me antecederam,
desde Moreira e Silva e Demócrito Gracindo até
Carlos Mero, de Guedes de Miranda, Barreto Cardoso e Jayme de Altavila até Milton Hênio, não
esquecendo Augusto Galvão, Mendonça Junior
e Orlando Araújo, além de José Maria de Melo, Ib
Gatto, Carlos Moliterno e Dom Fernando Iório.
Cada dia que chego às dependências da nossa Instituição, a Casa Jorge de Lima, considero-me
enobrecido no passado e no presente pelas vozes
maviosas e inteligentes de mulheres fantásticas
como Eunice Lavenere, Cléa Marsiglia, Guiomar
Alcides de Castro, Heloisa Marinho de Gusmão
Medeiros, Margarida de Mesquita, Arriete Vilela,
Heliônia Ceres de Melo Mota, Anilda Leão, Ilza
do Espirito Santo Porto, Yaradir de Albuquerque
Sarmento, Mirian Marinho de Gusmão Canuto,
Vera Romariz, Solange Lages, Lyzette Lyra, Eliana
Cavalcante Lins, Teomirtes Barros Malta, Enaura
Quixabeira, Edilma Bonfim, Rosiane Rodrigues e
Heloisa de Melo Costa, tocado de uma inspiração
grandiosa que fez, todos os cento e cinquenta
homens que com elas estiveram ao longo destas
dez décadas de existência, acreditarem não haver
ocupação tão agradável como buscar o saber; o
saber é o meio de nos dar a conhecer, ainda neste
mundo, o infinito da matéria, o imenso esplendor
da natureza, os céus, as terras e os mares. O saber
nos ensinou a piedade, a moderação, a grandeza
do coração, retirando nossas almas da opacidade

e mostrando todas as coisas: o alto, o baixo, o primeiro, o último e tudo aquilo que se encontra no
centro. O saber nos empresta os meios para viver
bem e, felizmente, nos ensina a passar nossas vidas sem descontentamento e sem vexames.
O exuberante Guedes de Miranda certo dia
falou: «O momento sugere comparações. Confrontem-se os destinos de duas cidades rivais
que combateram juntas contra os persas invasores. Esparta cimentou as suas instituições no império da força. Suprimiu a liberdade, e desprezou
a sabedoria e a beleza. Educou para a obediência: escravizou-se no Estado e divinizou o tirano.
Por esta razão Esparta deixou de existir. Por outro
lado, Atenas é imortal sendo a Acrópole sua eternidade e os jardins de Academus os locais onde
as musas e os vates se reuniam para aprender
mais. Estatuas mutiladas de deuses, como Apolo
e Afrodite, ainda hoje falam a linguagem platônica de uma esplendida cultura milenar.
Enquanto Esparta inquietava e aterrorizava as
nações, Atenas amou a sabedoria e a beleza, fortalecendo a erudição».
Apesar destes exemplos, e de tantos outros,
estamos longe de vivenciarmos uma real ressurreição. E em muitos locais, inclusive aqui mesmo
no Brasil, a matéria parece haver suplantado o
espirito, fazendo o mundo regredir à barbárie. As
comunidades sangram, despedaçam-se e, mesmo que simbolicamente, homens e mulheres em
pleno século vinte e um, ainda soluçam algemados nos ferros do cativeiro, vitimas que são da falta de conhecimento e liberdade de pensamento.
Esta é uma das lutas da Academia Alagoana
de Letras: fazer a sociedade entender que, apesar
da afirmação «querer é poder», chegou a hora de
entender que não é o querer que atribui poder,
mas sim o saber. O homem somente será realmente livre das amarras da ignorância, quando
ele se conscientizar de que nunca é alto o preço
a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo.
O calendário caminhou, e hoje, 2021, cento
e um anos após aquela memorável reunião de
inauguração da Academia Alagoana de Letras,
nós estamos aqui. Nós que habitamos, como
hóspedes, por muitos anos, as dependências do
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Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, onde
sempre fomos muito bem acolhidos, possuímos
nossas próprias sedes que, com o passar dos tempos carecem de manutenção, é bem verdade,
mas, como somos jovens, senão de idade, mas de
ideias, cheios de força de vontade, somente comparada as daqueles que nos antecederam, certamente a faremos. Nós lutamos, somos cheios
de sonhos e otimismo, na expectativa de rapidamente vermos nosso povo finalmente tomar o
rumo certo.
Como sócio e atual Presidente da AAL, eu
digo que sim! Que acredito! Nós, os sócios, acreditamos, pois somos nós que fazemos o sodalício
cultural mais antigo da Tepra das Alagoas, somos
unidos, possuímos um único norte e, apesar do
despudor de muitas autoridades que se sucederam, temos saída e a nossa educação prevalecerá.
E jamais me cansarei de repetir mil vezes que
sim, por acreditar na sapiência da natureza. E é
justamente em um dos mais conhecidos monumentos arquitetônicos do universo que busco
embasamento para tal afirmativa: Stonehenge,
conjunto de pedras gigantescas existentes nas
cercanias de Londres, ainda hoje motivo de estudos por parte de arqueólogos e ufologistas, que
visam a determinar sua origem real, quando foram utilizados há centenas e centenas de anos
atrás, pelos povos de então, como calendário, e
baseados nas sombras advindas do movimento
do sol, determinava-se o momento para cultivar
a terra que, quanto mais fecunda, mais produtiva
se tornava, pois homem e terra, há milênios, trabalham em parceria. O tempo é o senhor de tudo,
porque tudo na vida tem seu tempo.
Nós, os atuais ocupantes das quarenta cadeiras que compõem a Academia Alagoana de
Letras, também possuímos nosso Stonehenge,
que nada mais é senão a ligação afetiva existente entre praticamente todos, a reverência
mútua que se pratica no cotidiano, e, principalmente, o respeito que oferecemos à centenária
e sempre acreditada Instituição, por entendermos que ali estarmos é motivo de satisfação,
pois, a seus quadros pertencer significa jamais
sermos, de forma coletiva ou individual, maior
que sua pujança.
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Assim pensando e agindo, veremos chegar o
momento em que os estabelecimentos culturais,
em nosso país, receberão o respeito que fazem
por merecer, para, finalmente, podermos sorrir,
aprender cada vez mais, ensinar sempre, além de
encontrarmos espaço para sonhar, questionar, lutar, querer e principalmente colher o que um dia
foi semeado, podendo até chegar a explicar a genialidade de muitos tornados imortais, em nosso
Estado, através das letras.
Cada novo anoitecer é a véspera do primeiro dia de uma nova era. Se, neste momento, fecharmos os olhos, talvez cheguemos a tremer
ante a perspectiva deste novo arrebol, levando em conta os problemas, de todos os tipos,
principalmente os financeiros, corriqueiramente enfrentados. Mas, não nos agitemos pois o
tremer é próprio de quem estando consciente
de suas responsabilidades, se defronta com as
grandes vocações. O tremer, mas não o acovardar; o tremer, mas não renunciar, o tremer
como forma de ousar; o tremer como empreender; o tremer como confiar, confiar nas vozes
vindas do coração, pois ele é o símbolo da fé,
da esperança e do ideal. Só assim, apostando
na jovialidade das ideias, é que a força da nossa
Instituição predominará.
A história nos mostra que, durante todo este
tempo de existência, a Academia Alagoana de
Letras contou com dois fortes pilares de sustentação para conseguir materializar seus sonhos: genialidade e dedicação. Se genialidade é fruto de
esforço, dedicação é a capacidade de se entregar
à realização de um objetivo.
Ultimamente, lendo sobre integrantes da
Academia, deliciei-me com o perfil de personalidades como Ernani Méro, Humberto Cavalcante, Ricardo Ramos, Ledo Ivo, Carlos Gusmão
e tantos outros, concluindo serem seus talentos
inexplicáveis. Encantei-me também com as figuras de Vera Queiroz, Euclides, Fernanda e Isis,
Verônica, Aluísio, Melquizedeque, Ismael e principalmente com Emília Carneiro, símbolo de
dedicação a nossa Academia.... funcionários da
casa, através dos tempos. Em comum, estes ícones das letras e atividades administrativas são
e foram, possuidores de qualidades exempla-

res: avessos às frases alvoroçadas, aos elogios
tão extravagantes quanto baratos, entusiasmos efêmeros, lances espetaculares, atitudes
arrebatadas dos nervosos e, principalmente, do
ruído dos triunfos superficiais que nunca lhes
impressionaram a audição. Exemplos como estes mostram o porquê de a Academia Alagoana
de Letras continuar tão forte quanto pujante,
além de ser o sonho de consumo de inúmeros.

O júbilo
Assim como no início de sua existência, quando aglutinou os mais representativos nomes de
nossa intelectualidade, ainda hoje nossa Academia continua sendo, não somente «a Casa das
Casas» de cultura em nosso estado, mas o ninho
onde se agasalham os maiores potenciais das letras e artes de Alagoas.
Comemorar seu centésimo aniversário foi,
pois, um motivo de júbilo, porque, tantos anos
decorridos, ainda continuamos sendo o celeiro do que existe de mais representativo nestas
abençoadas paragens.
Se integrá-la é causa de orgulho, redobrada
satisfação é presidir este seleto sodalício, justo
agora, quando, mercê de esforço e entusiasmo,
tudo estamos a fazer para mantê-la no patamar
outrora desfrutado por nossos antecessores.

O hoje
Alexandre, ao deixar a Macedônia buscando
a conquista do Oriente, repartiu entre seus generais o império que havia herdado de Felipe.
A um amigo que lhe perguntara se não havia
reservado alguma parte para si, respondeu: – Reservei a esperança.
Hoje, no ano de 2021, quando vivenciamos
uma criminosa pandemia, quando momentaneamente estou como dirigente maior desta Casa das
Alagoas, trago a consciência tranquila de nada ter
a oferecer, porque nada criei, nada produzi, a não
ser cumprir com as obrigações atinentes ao cargo
ora ocupado, embora jamais deixasse morrer a
esperança de conviver com uma agremiação pujante e forte em todos os sentidos.

Não posso omitir, em meu escrito, as palavras pronunciadas pelo confrade Carlos Barros Méro, quando, por problemas de saúde,
abdicou da presidência de nossa Instituição,
passando-me a responsabilidade de dirigir este
templo que jamais deixará de pertencer a Divaldo Suruagy, aos irmãos Silvio e Gilberto de
Macedo, a Teófanes Augusto Barros, Moreno
Brandão, Manoel Diegues Junior (pai e filho),
Demócrito Gracindo, Aurélio Buarque de Holanda e tantos outros. Assim falou Méro: «Uma
Academia de Letras, enfim, não há de ser um
mero clube elitista em que reciproca e corporativamente se aplaudem seus eleitos, mas sim
uma Instituição viva, prestante, altiva e operosa
no cultivo da língua, da arte, da palavra e das
tradições culturais, enquanto que comprometida, sempre e sempre, com a coletividade e com
as diferentes formas de manifestação da criatividade».
Alenta-me, entretanto, a esperança de no futuro assistir, como estou assistindo hoje, aos inúmeros triunfos da Academia Alagoana de Letras,
tão belos quanto os que ultimamente temos vivido apesar das dificuldades provenientes do isolamento social.
Daqui a mais um século, quando se comemorar o bicentenário da Instituição, em um momento no qual ela certamente se enfeitará distintamente e exalará o perfume sutil da esperança,
recebendo Ilustres convidados e distribuindo medalhas com nosso símbolo solene, que o bronze
perpetuará em camadas eternas nas entranhas
do tempo, nós, Acadêmicos de hoje, também estaremos lá, como tenho a certeza de que conosco
se encontram todos quantos nos antecederam
nas cadeiras que ora ocupamos.
Porque, como disse o nordestino, Augusto
dos Anjos em seu livro «Eu e outras poesias»:
«A esperança não murcha, ela não cansa,
Também como ela não sucumbe a crença,
Vão-se os sonhos nas asas da descrença,
Voltam os sonhos nas asas da esperança».
Salve a Academia Alagoana de Letras, viva
Alagoas.
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Os Dois Melros
Carlos Méro*

O melro veio com efeito às três horas. Luísa
estava na sala, ao piano.
(Eça de Queirós, O Primo Basílio)

Por que Deus fez os melros e os pardais?
		

(Guerra Junqueiro, O Melro –
A Velhice do Pai Eterno)

Sur la neige même, le merle nous saluait au
réveil.

(Jules Michelet, L’oiseau)

ESTAVA CONVICTO DE QUE NÃO ERA ELE
MESMO. Não passava do corpo em que o poeta
Sabino Romariz** regressara à vida. Tendo os
dois aberto o primeiro berreiro em Penedo, ele
havia nascido um punhado de anos depois de
Sabino. O que também havia dado ânimo para
que ele encasquetasse que se tratava da mais
pura verdade. Não remoía dúvida, portanto, de
que não tinha alma própria. Era um continente
com um conteúdo alheio. Nada mais. E era bem
por isso que sentia, amava, sofria e poetava tal
qual ele. Sem tirar nem pôr.
Como poderá ficar contrariado, caso lhe
seja denunciado o nome, vamos fazer de conta
que respondia por Ariano. Um Ariano não sei
das quantas que nada tinha a ver com o Suassuna: nem na aparência, nem do jeito brincalhão de ver o mundo. Mas vamos ficar assim.
Só para que o narrador não se perca no meio
do caminho.
Mesmo porque o seu nome é de esgotada importância. Os poetas não são poetas por
causa do nome, da cor da pele, da crença ou
das histórias de alegrias, amarguras e desassossegos. Os poetas são poetas
porque são poetas. E, em sendo poetas,
desvendam o mundo pelo que sentem e não
pelo que veem. E é aí que está o porquê de decifrarem o real pela lente mágica da emoção,
de dizerem o simples enxergando o sublime,
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de transcreverem o excelso como se dele fossem íntimos.
***
ENQUANTO AINDA MENINO, Ariano era
magro como ele só e tinha o rosto espigado,
a voz reprimida, os gestos concisos, o olhar errante. Só não alardeava, ainda, o farto bigode
de piaçava domesticada que camuflaria as esquinas dos lábios. Mas isso não era o fim mundo. Como se viria a ver, teve futuro bastante
para mais tarde encená-lo.
Houve um tempo, quando ainda vestia calças curtas, em que chegaram a sussurrar que estava tuberculoso. E tinha um porquê: tossia feito
um bode rouco e cada vez parecia mais descarnado. Além de já se terem tornado corriqueiras
as suas faltas às aulas, sempre com a desculpa de
ter passado a noite com falta de ar e queimando
de febre. Se era ou não era, ficou o dito pelo não
dito. O boato foi se derretendo e não demorou
para estar esquecido de uma vez por todas.
O que ficou sem dúvida foi que não era muito chegado às preleções sonolentas do professor Anunciado Severo da Cruz. Anunciado era
um homem de meia idade, gordo que nem um
barrão, a pele tingida de um branco leitoso, a
testa mapeada por desfiladeiros, de mal com a
vida e comparsa da palmatória.
Mas tudo isso era o de menos. O que mais
maltratava, mesmo, era aquela voz antipática
de sino desafinado por uma rachadura na borda sonante. Para competir com ela, mas nem
tanto assim, só mesmo aquele tal de falar vomitando chuvisco nas fuças dos outros. E o pior,
um cuspe depravado pela inhaca do charuto
de matriz duvidosa.
Anunciado Severo da Cruz estava sempre
engarrafado num monótono terno escuro de

casimira, gola da camisa bem arrumada, colete
enfeitado com a trilha semicircular caminhada
pela corrente do relógio de algibeira, cinto preto com fivela cromada, sapatos de bico fino fanaticamente engraxados e brilhantes que nem
catarro em parede, gravata vermelha fatigada
de tanto uso, o nó Windsor empoleirado na depressão que medeia as duas saboneteiras. Talvez
fosse daqueles que acreditam que o invólucro
vale mais do que a encomenda. Incauto. Não é
a casca que adocica o fruto. A dignidade e a sabedoria de um magistrado não moram na toga.
Não havia um porquê para tanto requinte.
Mas era assim que era e não vamos ficar esticando
a conversa. É jogar verbo fora e malgastar saliva.
Embora fosse por isso, talvez, que tinha o rosto globoso a sempre se derreter numa suadeira
gosmenta de dar entojo. Aquele suor abundante que lhe descia da careca, escorria pela testa,
derrotava as sobrancelhas, agredia os olhos (que
já eram miúdos por natureza) e fazia do pau da
venta um aqueduto. Era do que também vinha,
na certa, aquele arremate terroso que se grudava nas bordas do infalível colarinho branco.
Se bem que também os alunos, embora metidos em seus propícios uniformes, com aquelas
arejadas camisas brancas de linho e as canelas
nuas desde os abanhados das pernas das calças curtas azul-marinho, também transpiravam
em bicas. Afinal de contas, era verão onde só há
verão pelo ano inteiro. Salvo, um dia perdido,
alguma intrusa pancada de chuva ou ameaça
de friagem, do tipo que termina prefácio de
um livro que não será escrito. Há quem até garanta que é por causa do rio. O espelho d’água,
afirmam, repercute os raios acalorados do sol a
pino e manda que atormentem os ribeirinhos.
***
NÃO POSSO AFIRMAR que não seja mais um
caso de fake news. Mas se andou dizendo que
Ariano, como se fosse um defeito, era viciado
em livros. Daí por que sempre andava com um
ou dois volumes debaixo do sovaco. E, dentro

deles, aquele monte de folhas de papel onde
estavam escritos, com exagero e tudo, mais de
mil poemas. A se tirar, pelo menos, do que soltou, querendo ou não, Maria Júlia, uma colega
de classe de língua solta e que era tida e havida
como os pés do cão. Ela os havia visto, com os
próprios olhos, num dia em que Ariano se descuidou e a papelada se espalhou pelo chão do
pátio do recreio. Ela mesma o havia ajudado a
correr atrás de folha por folha. E não perdera
tempo para o exercício da abelhudice.
Seja como for, Ariano passava as aulas
como estivesse a se equilibrar num daqueles carneirinhos com que as nuvens tapeiam
quem as espiona cá de baixo. Quando o professor Anunciado arriscava fazê-lo aterrissar,
disparando alguma pergunta sobre as quatro
operações, números decimais e máximo divisor comum, Ariano gaguejava e quase não
dizia nada que se aproveitasse. Se o desafiasse, contudo, com uma pergunta sobre o que
fosse de poetas ou poemas, era na certa que
responderia na ponta da língua. O que respondia a um encanto que cresceria com ele,
vindo a rebentar de vez quando conheceu
os poemas de um romantismo disfarçado de
Abílio Manuel Guerra Junqueiro.
Acreditava em vida após a morte, em reencarnação como terapia espiritual, em almas do outro
mundo que vêm assustar os vivos e trocar ideias
com eles. Desde muito cedo, porém, aprendeu a
desdenhar do que dizia piedade suspeitosa dos
pregadores e suas confrarias. Isso, porque se gabava de ver muito além do que os olhos conseguiam ver. E não era do mesmo jeito deles que
decifrava a provação de Jó, o adultério de Davi, o
degredo de Maria Madalena, a deserção de Judas
e a covardia de Simão Pedro.
É até estranho que se tenha resignado
quando os avós, de uma hora para a outra, botaram na cabeça que ele tinha tudo para virar
padre. Talvez pelo ar circunspecto de que não
se desarmava ou somente daquele gosto alucinado da leitura. E lá foi ele para o Seminário.
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Tempo perdido, como era de se esperar. Não
deu certo. Pulou fora tão ligeiro quanto entrou.
E se pôs no oco do mundo. Virou andadeiro.
Foi assim que bateu pernas para cima e para
baixo e conheceu um mundo de gente boa
e outro tanto de gente ruim. Fez de tudo um
pouco para não ter como não ter o pão de cada
dia. Onde punha os pés logo estava metido na
alta roda dos homens letrados e a escrever para
tudo o que era de jornal. Mas nem assim mudou
a cabeça. Continuou a tocar a vida como se depois do hoje não fosse haver um amanhã. Talvez
ludibriado pelas manhas calculistas dos que
aplaudem como se pagassem para ser aplaudidos. Pelo menos nessas horas, Ariano via muito
menos do que seus olhos na verdade viam.
Só quase a muque abriu os olhos. Deu-se
conta de que as suas horas de vacas magras
já eram todas as horas. Mas também de que
as amizades estacionavam nos sorrisos amarelos, tapinhas de fingida simpatia nas costas,
discursos frouxos de comiseração e nisso ficavam. Lembrou-se do que lhe havia dito o seu
avô quando tentara, a todo custo, convencê-lo
da imprudência de ir tentar a vida como forasteiro: «A dor do desamparo é muito mais doída
quando dói nas terras alheias».
Já era um guerreiro exausto, certamente.
Mas não era preciso que se deixasse converter
em um guerreiro derrotado e sem honra. Se
era para sofrer, que sofresse no chão que o vira
nascer. Pelo menos teria o consolo de não estar
sozinho. Ainda que estivesse.
Retornou a Penedo. E na única mala, arruinada pelo tempo e pelo desmazelo, vieram
com ele o vírus do desassossego, o vinagre da
desesperança e a crença na bênção anestésica
da embriaguez.
***
ASSIM COMO TANTOS POETAS de respeito, Ariano também divinizou a sua musa. Seu
nome de pia era Ifigênia. Mas ele a rebatizou
com um nome de fantasia: Alva. Poderia ter
sido, por exemplo, Beatriz, Laura, Heloísa, Ma28

rília, Eugênia... Mas preferiu Alva. E não foi uma
escolha avexada e muito menos de arranjo. Foi,
sim, uma predileção bem pensada, qual vinho
branco maturado em borras.
Quando se conheceram, Ifigênia mal havia
se despedido da puberdade. Sendo franco, é de
dizer que era uma campesina de poucas letras,
mais desconfiada do que tímida, sovina no gasto das palavras e de coração mole. O que, por
alguma razão, já o encantou. Para completar,
havia aqueles alumiados olhos verdes, aquela
pele nevada de maciez insinuante, aqueles cabelos de uma lourice impetuosa, aquele semblante pacífico de passarinho durante a muda.
Como não falta quem goste de adivinhação,
andaram dizendo que era uma herdeira distante
dos traços e da cor da pele e dos cabelos dourados de algum dos soldados flamengos que, há
mais de três séculos, andaram por aquelas bandas. Mas a verdade é que, sendo ou não sendo,
não muda nada. O que interessa é que ficaram
encegueirados um pelo outro.
Pelo que ele haveria de confessar pelo resto
da vida, o nome Alva teria sido tirado de Estrela-d’alva. E isso porque, com ela, chegou-lhe
o fulgor de uma alvorada nascente, tal e qual
disse Sabino da sua musa de pequeninas e esguias mãos. A mesma a quem Sabino confiou
a sua derradeira lágrima de amor. Aquela que
despencaria dos seus olhos, quando, afinal, fosse esganado pelo enigma da morte.
***
ARIANO, DE FATO, não era ele, era o outro.
Ao menos porque fincava pé em sê-lo. Continuava a repisar, mesmo quando debochavam,
que era a reencarnação de Sabino Romariz. E
não houve força humana que lhe tirasse isso da
cabeça.
E explicava: como aconteceu com Sabino
e Delma, nasceram-lhe dois filhos com Alva;
como Sabino, a ambos cantava como dois
melros; como Sabino, havia sido um andari-

lho; como Sabino, enfim, vivia a tropeçar em si
mesmo. E, ainda por cima, ambos nasceram em
Penedo e eram parelhos na inspiração, nos devaneios, nas angústias, nas mágoas e nos raros
momentos de desfastio e de paz.
***
SE ARIANO ACREDITAVA que em Penedo as
suas privações iriam minguar, errou feito. Não
mudou nada, na verdade. Muito pelo contrário, até se alargaram. Ficou, de vez, sem meios
para sustentar Ifigênia e os dois melros. Se antes era afogado pela maldade da indigência,
da indiferença e do fingimento, agora, sem
se livrar daquilo tudo, era ainda atormentado
pelo remorso de não ter, nem mesmo, como
pôr comida na mesa.
Deixou-se escravizar, agora de uma vez por
todas, pela sedução embriagadora de Baco. O
que, pelo visto, em vez de sufocar o capricho
da inspiração poética, o que parece é que mais
a atiçou. Nem quando mal tinha forças para
se erguer e cambalear no caminho de casa,
amornava o impulso que o atirava aos seus repentes. A maioria, diga-se de passagem, logo
mais esquecidos pelos que o ouviam e até por
ele mesmo. Por isso que muitos dos seus cânticos e prantos evaporaram. E não há como resgatá-los. Foram abafados pelo tinir dos copos
ou desperdiçados pelos apagões decretados
pela cachaça.
Já não encontrava ocupação que não fosse
a de garantir não ter ocupação. Desconstruía
os dias a perambular de boteco em boteco,
somando os seus soluços às mágoas de outros
tantos desventurados. É claro que era mastigado pela impotência para garantir o mínimo
a ele e à família. Só que, de tanto se empenhar
em calar a culpa que o maltratava, a cada dia
mais a assanhava. E não adiantava advertir-se,
nos instantes de lucidez, de que não é negando ou camuflando a desgraça que se degreda o
desassossego e restaura a paz.

Resignou-se a apiedar-se dos seus melros
apiedando-se de si mesmo. Não era querer
além da conta, ao menos, uma morada decente
onde pudessem dormir e despertar. E naquele
natal, então, esmagado pelo furor da desesperança, entrou na soledade da Igreja de São Gonçalo Garcia. Foi até o altar-mor, certificou-se de
que não havia ninguém para ouvi-lo e rezou
um soneto de Sabino Romariz, debulhando-se
em lágrimas ao balbuciar os dois tercetos: «Mas
ao ver os dois filhinhos como dois melros sem ninho, o pobre vate, que é pai, exclama, contendo o
pranto: “Amigos, um ninho é um tanto, por piedade, amigos, dai».
***
NÃO HÁ QUEM POSSA DIZER onde finda a
verdade e principia a invenção. Mas ficou dito e
redito que Ariano estava lá, de pé, em um dos
degraus que desenham a fachada do Teatro
Sete de Setembro. Tinha os olhos em brasa,
o corpo a balançar feito o pêndulo de
um metrônomo, a cabeça relutante quanto a se
guardar aprumada entre os ombros ou arriada
sobre o tórax.
Os sinos da Igreja de São Gonçalo Garcia
ainda não haviam badalado o anúncio do meio-dia. Não se sabe bem se era domingo. Mas é
verdade que quase não se via um pé de pessoa
na Rua do Comércio. O que não faltava, contudo, era o calor escaldante de mais um abafado
dia do interminável verão.
Quem o visse daquele jeito, poderia acreditar que varara a madrugada insone, a se consolar com os goles entornados pela noite inteira.
Mas pode crer que não era bem assim. Tinha
madrugado e logo ganhado a rua. Saiu tão
cedo que chegou a assistir serem abertas as
portas do bar e gozar o triunfo de ser o primeiro freguês a pedir o primeiro trago. O que não
era novidade.
E não parou por aí. Mais um, mais outro e
outro mais. Até que a vista começou a emba29

ralhar as imagens, a voz engrolada meteu-se
a enganchar as palavras e as mãos começaram a tremer como se fossem chamas ao vento. De uma hora para outra o ar começou a
faltar e Ariano se obrigou a se convencer de
que era urgente esticar as pernas e respirar a
céu aberto.
Foi o que o fez erguer-se a custo e tomar
o rumo da rua. Talvez não imaginasse que, ao
enfrentar de cara a quentura despejada por um
sol impiedoso, iria se arrepender da hora em
que se enfadou com a sombra abrigada no lado
de dentro. Mas vá ver que nem teve consciência do desacerto da escolha.
***
LÁ ESTAVA ARIANO SOZINHO, quando eis
que viu de longe o que parecia uma magra procissão. Vinha, por certo, das bandas do puteiro
do Camartelo. A princípio, até que deu o visto
pelo não visto.
Mas o cortejo foi chegando, chegando, até
que ele pôde enxergar, enfim, que vinha sendo puxado por um adolescente de andar desengonçado. E era ele quem trazia nas mãos,
como se fosse um ostensório, a tampa de um
caixão de defunto: uma urna pequenina e vestida de azul celeste. Pelo que deu logo para que
adivinhasse que era o enterro de um anjo; um
recém-nascido ou pouco mais do que isso.
Duas ou três passadas atrás do mestre-sala,
vinham dez ou doze crianças, cada uma com o
rosto mais compungido do que a outra. Pelo
menos cinco vinham abraçadas com envergonhados ramalhetes de astromélias, margaridas
e rosas brancas, misturadas com umas poucas
folhas verdes que poderiam ser, ou não ser, de
uma daquelas palmeiras anãs.
Só então vinha o ataúde, no meio de uma
tempestade de prantos e carregado por uma
moçoila de peitos nascentes e três meninos já
taludos. Uma mulher de rosto chupado e
lavado de lágrimas, amparada por duas outras
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de semblantes igualmente arruinados, era, na
certa, aquela de quem o filho havia sido amputado.
Não havia nenhum homem que desse para
suspeitar de que era o pai da criança desencarnada. Ausência, contudo, que não surpreendeu
Ariano, quando atinou, caso não estivesse enganado, que aquela mãe
descabelada era uma das putas do bordel da
Creuza. Deixou para lá. Que diferença poderia
fazer? Mãe é fonte de amor que jamais escasseia.
As tragédias, diferentemente do que se dá com
os homens do mando, não hospedam preferências nem se assustam com fortuna ou poder: vão
atropelando quem encontram pela frente.
Pode-se até ter dúvida de que todos sejam
mesmo iguais perante a lei; perante o risco do
infortúnio, contudo, pode-se ter plena certeza
de que todos o são.
Nem é preciso dizer que o caixão vinha destampado. Era de costume quando se tratava de
enterro de criança. E não era para que o desencarnado pudesse contemplar, pela derradeira
vez, a concha do firmamento inundada por
uma imensidão de luz.
Tratando-se de um infante, recordou Ariano
o que havia sempre ouvido dos mais velhos: a
morte não é uma despedida dos homens e do
mundo ou, talvez, a renúncia forçada ao abrigo
do mundo e à presença dos homens. Se morreu criança, era porque não estivera entre os
homens para ser provado. Aqui chegara como
um mensageiro para cumprir uma missão encomendada pelo Altíssimo. E era como um anjo
que agora voltava ao lugar que lhe cabia no paraíso.
Que todos, portanto, pudessem ver aquele
anjo nos começos da sua viagem de retorno à
companhia do sempiterno. Poderia chegar lá
como medianeiro, como procurador de quantos deixava neste vale de lágrimas. Não sendo
um pecador, era para ser venerado e não pranteado. O que se transportava, portanto, não era
um ataúde; era um nicho à procura de um altar.

O corpo estava mergulhado em um oceano de lírios roxos. De ver, mesmo, somente o
rosto miúdo, de um preto convicto, além das
mãos contritas que, como sempre fazem, descansavam sobre o peito os dedos minúsculos e
entremeados.
Não dava para decifrar se era menino ou
menina. Mas seria bobagem preocupar-se com
isso. Até porque nem os tonsurados chegaram
a dar fim à edificante controvérsia quanto aos
anjos terem ou não terem sexo. E não se diga
que por falta de incendiárias discussões teológicas entre esclarecidos mitrados. Muito pelo
contrário.
Foi grande o bate boca, lá em Constantinopla, sobre esse tema tão útil e meritório. Basta
ver que os sábios nem se deram conta de que,
lá fora, soldados otomanos e bizantinos
dilaceravam-se. Quando puseram as cabeças
iluminadas fora do salão suntuoso em que se
digladiavam, Inês era morta. Os otomanos já
eram senhores da cidade e um império estava
destroçado.
***
QUANDO O PRÉSTITO, afinal, chegou à altura de onde Ariano estava, tal qual uma paradoxal estátua balouçante, ele deu com a mão e a
marcha estacou. De uma hora para a outra era
outro homem: ereto, tronco firme, cabeça erguida, olhos de quem consultava o infinito. Parecia transfigurado, a aguardar fosse arrebatado por uma carruagem de fogo, que nem Elias.
Esticou as vistas para o ataúde, que na verdade era um santuário, engoliu o que semelhou um soluço e pôs-se a declamar, de cor e
salteado, um soneto de Sabino Romariz. Aquele que começa dizendo que o lírio da Judeia
era uma flor imaculada, casta como um sorriso
de Maria. Mas que ficou crepuscular, tornou-se
roxo, quando, estando ao pé da cruz fincada no
Calvário, derramou-se sobre ele uma gota de
sangue do nazareno agonizante.

Foi como se Ariano estivesse em um jardim
da agonia. E cada verso que recitou foi uma
gota de sangue que suou.
Nem se preocupou em revelar de quem era
o poema. Se ele era Sabino Romariz reencarnado, ambos se fundiam em uma duidade quase
sacrossanta. Ao declamar O lírio, portanto, era
o próprio Sabino quem o fazia, valendo-se da
garganta e da voz dele. Não se podia falar em
plágio e muito menos em usurpação da autoria.
Mas é de imaginar que Ariano, sufocado
pela aflição daquela mãe mutilada, sangrou
ao ter certeza de que, no seu caso, não foi ele
quem teve os dois melros arrancados. Muito
pelo contrário, foram eles que tiveram o pai
amputado.
E nisso Ariano e Sabino, fundidos em única criatura, despregaram-se do chão e foram
levitando sem pressa, até que, como se fossem dois melros, voejaram docemente por
alguns instantes, para finalmente sumirem
no meio de uma nuvem arroxeada, com se
fosse um colchão de lírios da Judeia.
Ponta Verde, em Maceió, 10 de dezembro de 2020

__________________________
* CARLOS Barros MÉRO (Penedo, Alagoas, Brasil – 1949)
é membro da Academia Alagoana de Letras. Publicou: O
beco das sete facadas (Contos): São Paulo, Marco Zero,
2005); A lua de fel do casal Valhamor (Conto): L’Ordinaire
Latino-Americaine, nº 212, Université de Toulouse – Le
Mirail, 2010; Graciliano Ramos: un monde de peines
(Depoimento): Lille, The Book Edition, 2015; A deserção
de Maíra (Novela) in Inventando Maíra: São Paulo,
Scortecci, 2016; Um gosto de mulher (Poesia), Maceió,
Imprensa Graciliano Ramos, 2018, 2ª edição; O chocalho
da Cascavel (Contos), São Paulo, Scortecci, 2016; Dias
assombrados em Roma (Memórias), São Paulo, Scortecci,
2020, 2ª edição; Contos covidianos (Contos), São Paulo:
Scortecci Editora, 2021.
** Sabino Romariz, poeta simbolista brasileiro (Penedo,
Alagoas, 25/03/1873 – Penedo, Alagoas, 09/05/1913) –
Publicou em Portugal: Toque d’alva (Lisboa: Tipografia
do Anuário Comercial, 1911). Publicou no Brasil: Lamma
sabachtani (1903), Ignis (1908), Mea culpa (1910), etc.
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[Cinco textos]
Diógenes Tenório de Albuquerque Junior

Acadêmico; ocupante da cadeira de número 8 da Academia Alagoana de Letras

VIDA QUE CORRE
HÁ BEM POUCO TEMPO eu ia ao cemitério
para enterrar os avós dos meus amigos, velhinhos que haviam encerrado a sua caminhada
tranquilamente, no desenlace natural de uma
vida plenamente aproveitada. Depois comecei
a ir para o sepultamento dos seus pais, pessoas com as quais eu tinha convivido de perto,
homens e mulheres que eu tinha conhecido
quando eram fortes e produtivos, e que sem
aviso prévio cerraram os olhos para sempre,
quando tanto ainda tinham para nos ensinar.
E chegou finalmente, mais de repente ainda,
essa hora tristíssima de comparecer ao enterro
dos amigos da minha geração, daqueles que
correram descalços comigo pelas ruas de Murici, daqueles que estudaram comigo em Maceió, no Marista, no Guido e na Ufal. Fiz essa
constatação poucos anos atrás, no velório de
Marêncio Ediel Lima de Albuquerque, contemporâneo meu do curso de Direito, prematuramente vitimado por um AVC aos quarenta e
poucos anos de idade.
É interessante como, a partir do outro, vamos tomando consciência do correr da nossa
própria existência. Mesmo com a queda veloz
dos cabelos, e o embranquecimento dos poucos que teimam em permanecer na nossa cabeça, quando olhamos no espelho parece que
ainda vemos a criança de ontem, perdida em
algum lugar das nossas retinas fatigadas. Em
meio a rugas de expressão e à pele flácida do
rosto, é como se ainda se revelasse – somente aos nossos olhos – o menino que um dia
fomos, gritando para não deixarmos morrer
os sonhos que ele acalentou em seus desejos
mais profundos.
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Mas quando olhamos para os que caminham ao nosso lado, parentes e amigos, essa
ilusão logo se desfaz, e a realidade impõe-nos
a sua presença impiedosa: «Como fulano envelheceu», pensamos com os nossos botões;
«como sicrana está acabada», lamentamos em
nosso íntimo – e certamente causamos nos
contemporâneos que nos vêem essa mesma
perplexidade, em maior ou menor grau.
Aos 51 anos de idade, tenho a consciência
de que já possuo mais tempo vivido do que
tempo a viver. No embornal fictício onde carrego o pouco que amealhei até agora, há mais
passado do que futuro; é o ritmo natural das
coisas, e não há nisso nada de extraordinário. A
vida não é uma equação matemática, um cálculo aritmético cujo resultado é sempre idêntico e previsível. Viver é impreciso, já nos dissera
o vate português, e é nessa imprecisão que haveremos de navegar mar adentro, ora em meio
a borrascas e tempestades, ora usufruindo da
leve brisa das manhãs ensolaradas. A frase de
Heloisa Capelas é verdadeiramente sabia: «O
que sei é que nasci e vou morrer. Nesse intervalo, posso amar».

POR FAVOR
VEZ POR OUTRA A TRAGÉDIA BATE À NOSSA PORTA, tirando-nos da zona de conforto da
nossa vidinha comum. Na eterna ilusão de que
as coisas estão sob o nosso controle – apesar
de, na verdade, elas nunca estarem –, mal nos
apercebemos de que, aqui e acolá, há sempre a
lâmina do imponderável balançando perigosamente sobre as nossas cabeças, prestes a desabar e levar consigo muitos dos nossos sonhos
mais caros. Há pouco nos comovíamos com a
morte do ator Domingos Montagner, tragado

pelas águas do Rio São Francisco, e logo em
seguida ficamos todos estupefatos diante das
mais de 70 vítimas da queda do avião da Lamia,
em sua maioria jovens com um futuro promissor. Tanto num caso quanto noutro, a mesma
certeza que emerge das lágrimas de dor e de
incredulidade: nos não somos nada, mera coisa ínfima na imensidão desse universo que nos
abriga temporariamente.
Seria bom que todos possuíssemos, como
os orientais, essa percepção exata da finitude
e da impermanência que permeiam a nossa
caminhada. Talvez existissem menos pessoas
com o nariz tão empinado e com a cara tão fechada, como se não precisassem de ninguém
para nada, como se fossem realmente autossuficientes. Talvez muitos de nós compreendêssemos que, no pouco tempo que nos é concedido, há a possibilidade de diminuirmos as dores
de tantas pessoas, há a chance de, com um sorriso singelo ou um pequeno gesto de atenção,
reacendermos a esperança num coração desertificado pela ingratidão. As coisas mais valiosas
que nós podemos partilhar com o próximo não
dependem de dinheiro, de poder, de posses e
nem mesmo de inteligência ou preparo intelectual; são os valores que levamos na nossa alma,
e que nos fazem transitar com mais leveza e
simplicidade.
Aprendi isso na minha infância em Murici:
as pessoas mais sábias com as quais eu convivi
naquela época não possuíam cultura alguma,
talvez não tivessem lido nunca nenhum livro.
Eram marceneiros, parteiras, bodegueiros, donas de casa, beatas. Mas de tal modo sabiam
experimentar a vida que lhes foi dada viver, de
tal maneira aprendiam as lições que lhes eram
dadas pelo acaso nas circunstâncias mais simples, que se tornaram para mim referências sobre como enxergar o mundo à minha Volta. Tenho visto, em diversas pichações pelas ruas de
Maceió, o apelo simpático revestido de poesia:

“Mais amor, por favor”. É bom que ainda haja
quem clame por amor, em meio a tantas guerras, ódios e intolerâncias. É bom demais podermos acreditar que ainda é possível sonhar,
mesmo quando a realidade insiste em nos tirar
o sono.

O TEMPO URGE
NÃO SOU UM SAUDOSISTA. Não me filio à
corrente dos que acham que somente o passado era bom, que as coisas hoje em dia estão
muito bagunçadas, que o mundo não tem mais
jeito. Cultivo com profundo carinho a lembrança do que foi bom e passou – momentos, lugares e pessoas –, pois tenho consciência do
quanto foram responsáveis pela edificação do
ser humano em que me tornei, mas sei que a
vida acontece no agora, no momento presente, não no ontem (do qual eu não posso mudar
nada) e muito menos no amanhã (onde eu nem
mesmo sei se estarei). O nosso tempo é hoje, e
ele urge.
Tempo bom é esse que nos é permitido viver, com todas as suas peculiaridades e nuances. Nenhuma coisa é, por si só, exclusivamente
boa ou ruim; tudo depende de como a enxergamos, de como interagimos com ela, de como
nos dispomos a observá-la sob os diversos ângulos de que se reveste. Se, por exemplo, a tecnologia dos tempos modernos de certo modo
fez diminuírem os contatos pessoais, por outro
lado ela possibilita que amigos separados por
um continente conversem como se estivessem lado a lado. Se a quantidade de veículos
nas ruas faz do trânsito um inferno, por causa
deles podemos percorrer distâncias em bem
menos tempo, o que nos propicia reencontros
mais rápidos. Se as nossas crianças recebem informações demais dos meios de comunicação,
abreviando-lhes o tempo de inocência, também é verdade que elas se capacitam melhor
para enfrentar os desafios da modernidade.
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Em meio a tantos episódios incompreensíveis,
como os atentados terroristas que se tornaram
constantes, ainda somos capazes de presenciar alunos de uma escola pública do sertão de
Alagoas descobrindo novas formas de conviver
com a longa estiagem, ainda vemos crianças se
organizando para adquirirem agasalhos para o
pobre que esmola na esquina. Há motivos para
acalentarmos a esperança, sim.
Percamos a ilusão de que podemos ter nas
nossas mãos o controle de tudo; a vida é bela
justamente por causa da sua fragilidade. Devemos abrir espaço para o inesperado, para
aquilo que foge das nossas expectativas pré-concebidas. As imperfeições fazem parte da
nossa condição humana, e nem por elas nos
tornamos menos belos ou admiráveis. Muitas
vezes é justamente um ponto fora da linha que
nos coloca num movimento de fluxo conosco
mesmos, mostrando-nos que nem tudo é sempre igual, que há diversas maneiras de fazermos
de novo o que nos parecia já concluído. Imprevistos acontecem o tempo todo, tanto os bons
quanto os ruins. Cabe-nos somente aceitá-los,
e tirar de cada um deles as lições que nos oferecem.

MAR DE SONHO
RAIMUNDO CARRERO, PERNAMBUCA – NO
QUE É UM dos meus autores prediletos, tem
um texto, lindo, no qual menciona “o desafio
dos galos, o cântico dos passarinhos, os ruídos
que anunciam a manhã”. Era isso o que eu testemunhava toda vez que acordava, na minha
infância em Murici, mas nunca soube dizê-lo
com palavras tão belas e precisas. Eis o que me
encanta nos poetas: o falar com a simplicidade
dos que são verdadeiramente grandes, dos que
já descobriram, pela própria experiência, que a
vida está sempre disposta a nos surpreender e
a nos encantar, desde que tenhamos disponibilidade para acolher cada momento como se ele
fosse uma verdadeira dádiva dos céus. Aceitar e
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agradecer – eis o sentido da nossa caminhada.
Mas Raimundo não é poeta, diriam os chatos; é ficcionista, e dos melhores. Para mim, entretanto, não deixa de fazer poesia quem nos
conduz ao mistério do encantamento e da entrega, quem nos convida à aventura extraordinária de ouvir a voz que vem de dentro de nós
mesmos. E a isso que todo poeta se propõe, afinal: falando de si próprio, falar também de todas as pessoas, de tudo o que inspira e estimula
a nossa caminhada sobre essa fugaz realidade
a que chamamos de existência, marcados pelo
signo da finitude e da transitoriedade. E buscar,
no aconchego das palavras e no remanso dos
sentimentos, imprimir melodia a passagem das
horas, tentando eternizar o que é passageiro e
fortalecer o que é frágil. Porque a poesia é justamente essa possibilidade que nos é dada de
escancararmos o nosso coração e darmos em
espetáculo ao mundo o turbilhão das nossas
emoções mais sinceras. Pinto do Monteiro, repentista paraibano, dizia que «ser poeta é tirar
de onde não tem e botar onde não cabe»; eis aí
uma definição verdadeiramente arretada.
Lembro-me do que escreveu Ramon Nunes Mello: «há (sempre) um mar no fundo de
cada sonho». E daí surge a pergunta: o quanto
cabe no leito generoso dos nossos maiores devaneios? Ou doutra banda: o que não cabe na
esteira dos nossos desejos mais recônditos, daqueles que hibernam no silêncio da nossa alma
e nunca se transmudam em voz e gesto? Os antigos gregos falavam em três tempos: Chronos,
o tempo cronológico; Kairós, o ritmo da satisfação; e Aión, o tempo de Deus. Sob qual desses
ritmos buscamos trafegar? Carregamos conosco o mistério das nossas próprias escolhas e a
marca das nossas impressões mais íntimas. Nos
desvãos da alma humana, nada é totalmente
impossível de brotar. Somos travessia e chegada, amplitude e pequenez, luz solar e sombra
noturna. Por isso eu canto com Djavan: «Nem
se eu bebesse o mar/encheria o que eu tenho
de fundo».

AS CEREJEIRAS EM FLOR
ESTAMOS TODOS DIANTE DE UM ABISMO,
que é a imprevisibilidade da vida. O destino sempre nos surpreende, para o bem e para o mal. Dai
porque é revigorante rever valores e enxergar o
mundo com um novo olhar, praticando aquilo
que o filósofo Epicuro, antes de Cristo, chamou
de «filosofia da serenidade»: prestar atenção nos
prazeres calmos, na alegria serena que resulta
da aceitação das nossas limitações, da nossa capacidade de superar as angústias e de vencer os
medos que nos assombram – principalmente o
medo do fim, da extinção do nosso arcabouço
físico. «Tudo no mundo se acaba, tudo enfada e
tudo cansa», versejava Mané Mingó, fogueteiro
e repentista de Anadia. O que não se finda é somente o que há de verdadeiro nos nossos sentimentos.

ção. Tenho preferido ouvir a falar, convencido
de que ainda há muita coisa a ser aprendida,
muitas lições a serem escutadas. Diante da
imensidão do mar da Pajuçara, em Maceió,
da singeleza das flores do jardim de dona
Tetê, em Murici, ou do verde em várias tonalidades da zona rural de Alagoas, o que fazer
senão calar e agradecer a Deus por tamanha
beleza? Não cabem palavras quando o que a
vida nos pede é apenas contemplação. Isso
os idosos nos ensinam com primazia, e eu
sempre os observo no Lar Francisco de Assis, na Serraria: sentados nos bancos do pátio
aprazível, olham as árvores, ouvem os pássaros, erguem os olhos para o céu. Sem pressa,
sem agonia, sem agitação, a sabedoria já fez
morada em seus corações. Que ela também
habite os nossos, em cada momento que nos
é ofertado pelo bom Deus.

O budismo nos ensina que a sabedoria
consiste em valorizar o aqui e o agora. O passado já ficou para trás, e nos serve apenas de
reflexão e de aprendizado; não pode mais ser
modificado. O futuro ainda não chegou, e nós
nem sabemos se estaremos nele, já que a tirana
morte pode nos colher antes. O que nos compete vivenciar é o hoje, e não por acaso ele é
chamado de presente. Os japoneses, sempre
sábios, celebram a florada das cerejeiras, entre
março e abril de cada ano, para rememorarem a
natureza efêmera das coisas, inclusive da vida,
que é extraordinária, delicada, linda e passageira. Por isso mesmo precisa ser reverenciada no
agora, que logo passa. Ainda ontem eu era um
menino, correndo descalço às margens do rio
Mundaú; hoje alguns dos meus amigos de infância são avós, e muitos de nós já enterramos
as nossas mães, aproximando-nos do nosso
próprio túmulo. Envelhecemos todos, veloz e
inexoravelmente.
Cada vez mais aprecio o silêncio em detrimento do alarido, a calma em vez da agita35
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1 – O Porto no século XIX
Comecemos uma brevíssima viagem pelo
Porto oitocentista, para que de uma forma sucinta tenhamos a perceção da vida económica e social da época. O início do século é marcado essencialmente por dois conflitos que geraram instabilidade política, sendo eles as Invasões Francesas
na primeira década e as Lutas Liberais no início
da terceira década (1832/33), tendo ambos provocado destruições na cidade antiga, sobretudo
na zona ribeirinha e encostas circundantes.
Em termos populacionais, o Porto atingiu
em 1864 os 86.760 habitantes, tendo-se acelerado o desenvolvimento da cidade, atingindo os
100.000 habitantes em 1878, o que a colocava
muito perto de metade da população de Lisboa,
vindo por fim em 1900 a atingir os 167.955 habitantes. O adensamento populacional ficou a
dever-se à crescente importância das atividades
industriais e à difusão de fábricas, oficinas e bairros operários.
Há que ter em conta, porém, que em 1895,
com o início da abertura da estrada da Circunvalação, dá-se a inclusão das últimas três freguesias, Aldoar, Nevogilde e Ramalde, ficando
então definido o atual território do Porto, cidade e concelho.

Uma cidade de granito e azulejos
O Porto bem pode chamar-se uma cidade
de granito, porque é esta a pedra predominante. Desde as frontarias dos seus principais edifícios, aos passeios das ruas, aos frontispícios
das igrejas, aos umbrais e soleiras das portas e
janelas, aos muros dos quintais, às escadas e às
paredes das casas, a predominância é o granito.
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Muitas vezes, quando se interrompe a linha regular dos prédios em algumas ruas deparamo-nos com enormes pedreiras cortadas a pique.
A casa é sempre o produto de uma multiplicidade de elementos inter-relacionados que vão
refletindo as condições económicas, ambientais,
históricas, bem assim como os gostos, as mentalidades, os estratos sociais, os sentimentos de grupo, etc., multiplicidade essa a que a cidade não
foi alheia. A casa estreita e alta constitui o tipo
funcional, a residência urbana e estabelecimento
comercial ao mesmo tempo. Por outro lado, o palácio, a casa larga e baixa de amplas fachadas em
linhas horizontais, com rés-do-chão e primeiro
andar, onde muitas vezes existia um piso suplementar de serviço, e a casa nobre, duma sociedade para quem espaço e largueza eram sinónimos
de prestígio. De entre as duas categorias de casas,
a primeira é a que se pode sem dúvida chamar de
típica, «o Porto é uma cidade grande feita de pequenas casas», por entre as quais se vêem raros e
discretos palácios.
Quatro quintos da sua área assentam sobre o chamado granito do Porto, alcalino, de
grão médio a grosseiro e duas micas. Sob o
efeito de elevada humidade atmosférica, este
material apresenta nos edifícios e pavimentos
antigos uma patine que confere à cidade um
tom tristonho e uma luz muito característica,
conhecido por «cor do Porto». Na construção
civil os «artistas» eram os responsáveis pelos
magníficos trabalhos executados em granito
desta região. A seu lado, e não menos talentosos, trabalhavam os «moços da cal» que se
iam especializando na arte, acabando por ser
mestres de enfeites de difícil execução nos
estuques tão característicos de muitas casas
portuenses.

Por volta de 1840 começaram a aparecer algumas fachadas revestidas a azulejo, pequenas
placas de faiança usadas como elemento decorativo que tinha ido de Portugal para o Brasil,
fazendo depois o seu regresso com o retorno
dos portugueses lá enriquecidos, que vindo
fixar-se no Norte do país donde tinham emigrado em maior percentagem, promoveram a
sua industrialização. Assim surgiram várias fábricas, como a do «brasileiro» Rocha Soares, em
Miragaia, seguida de várias outras até à Fábrica
das Devesas em Vila Nova de Gaia, que veio a
desenvolver o azulejo «estampilha», cujo mercado se estendeu até Lisboa. Quer no desejo
de renovar as fachadas dos imóveis, quer pela
razão da luz da própria cidade, quer pelo embelezamento e pela transformação formal e
espacial que conferia aos prédios, seria o teor
de humidade atmosférica o responsável pelo
seu maior êxito, sobretudo na aplicação entre
as faixas estreitas da cantaria de granito.
Outros dos aspetos dignos de atenção
eram a harmonia dos desenhos das caixilharias
das janelas e a riqueza e criatividade dos ferros
forjados ou fundidos que as decoravam, bem
assim como nas varandas dos edifícios.
Podemos afirmar que o Norte foi beneficiado
com a entrada de capitais dos «brasileiros» que cá
mandavam construir os seus palacetes, de beleza
questionável, mas que, como escreveu Alberto
Pimentel, só «eram dignos de menção pelo seu
elevado custo». Por sua vez Camilo Castelo Branco divertia-se sarcasticamente com tudo isto escrevendo «palacetes de azulejo cor de gema de
ovo, com terraço no teto para quatro estátuas
simbólicas das estações do ano... dois cães de
bronze sobre as ombreiras do portão de ferro,
com as armas fundidas».

A sociedade portuense
A difusão das novas teorias difundidas pelos
invasores franceses e mais tarde concretizadas
pelo triunfo do liberalismo modificaram a forma
tradicional de viver do «velho burgo». Até então a

sociedade evoluiu calma e ponderadamente sem
grandes sobressaltos. Contudo, e como sempre
sucede nas grandes mudanças, muito do seu património foi sendo delapidado, assim como também se verificaram alterações na sua conceção
de vida e nas suas tradições, enfim, uma mutação
de valores imitando e seguindo as novidades que
chegavam do exterior.
O topo da sociedade portuense era constituído por um certo número de antigas famílias
da nobreza que habitavam os seus magníficos
palacetes e por um mais numeroso conjunto
de famílias burguesas possuidoras de consideráveis fortunas.
A hospitalidade dos portuenses era e é ainda sobejamente conhecida, sendo esta a cidade que deu abrigo ao rei Carlos Alberto de Saboia que, derrotado pelo seu filho, para cá veio
viver exilado na Quinta da Macieirinha. A própria família real portuguesa, que se deslocava
com frequência ao Porto, adquiriu o Palácio
dos Carrancas (hoje Museu Nacional de Soares
dos Reis) que passou a ter funções de paço real
o que mais uma vez veio dar prestígio à cidade.
Vigorava aqui uma sociedade patriarcal com
os seus momentos de lazer, que se pautavam
pelos bailes de inverno e pelos piqueniques de
verão. O Romantismo oitocentista ficou bem
patente na «Cidade Invicta» (assim batizada por
D. Maria II em 1837), onde se multiplicavam as
paixões, os banquetes, as festas, os raptos e as
tragédias. A vida noturna era presenteada, de
vez em quando, pelas companhias de ópera que
vinham ao Teatro S. João, ou pelas atrizes que vinham do Teatro D. Maria em Lisboa fazer tournée ao Porto e, desde 1859, à nova Sala Baquet,
que seria em meados de 1900 palco de grande
tragédia motivada por um incêndio.
A vida cultural da cidade teve um incremento notável, destacando-se a Academia Politécnica do Porto, a Academia Portuense de
Belas Artes, a Escola MédicoCirúrgica e outros
exemplos se poderiam enumerar, não podendo
também deixar de referir também figuras prestigiadas como Ferreira da Silva, Gomes Teixeira
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e Ricardo Jorge. Nas artes trabalharam no Porto Vieira Portuense, Aurélia de Sousa, António
Carneiro, Silva Porto, Soares dos Reis e muitos
outros. A grande craveira de intelectuais como
António Nobre, Júlio Dinis, Sousa Viterbo, Ramalho Ortigão e Camilo Castelo Branco foi um
dos grandes orgulhos desta cidade, tendo quase todos eles o seu ponto de encontro nos cafés.
Em 1865 o Porto inaugurou o Palácio de Cristal:
aqui oferecia-se ao público uma série de atrações, desde o circo de cavalinhos, ao «passeio»
considerado «elegante» ao longo dos seus 90
mil metros quadrados, aos restaurantes e cafés
e aos famosos bailes burgueses que rivalizavam
com os seus congéneres de Londres e Paris. No
interior existiam bilhares, salas de banquetes, de
leitura e de exposições e onde sucessivamente
tiveram lugar várias exposições de arte. Edifício
de grande beleza foi por muitos considerado
como a «vitória do ferro» em Portugal.
O operariado, no entanto, tinha uma vida
dura, e vivia na sua grande maioria na periferia
da cidade, ou em zonas mais distantes, o que
motivava a que alguns só pudessem ir a casa
nos dias de descanso semanal. Entre as várias
profissões existentes no seio da classe popular,
o «moço de fretes» era uma figura curiosa, podíamos dizer hoje, polivalente, pois desempenhava inúmeras funções, desde distribuir cartas até ao transporte de mobílias.

A economia
O século XIX viu chegar o progresso sob vários pontos de vista, pois à época o Porto era
uma praça preferida para importantes negócios,
sendo esta projeção da cidade benéfica para todos os portuenses. Não podemos esquecer a
colónia inglesa aqui estabelecida cujo negócio
do vinho do Porto estava nas suas mãos.
Em meados de 1840/1850 tem início a construção de dois edifícios que irão dar um incremento económico de vulto à cidade: a Bolsa,
cujo edifício só seria concluído em 1910, e a
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Alfândega Nova. A banca teve também o seu
lugar de destaque nesta cidade, pois em 1835
o Banco Comercial do Porto partilhava com o
Banco de Lisboa o privilégio de emitir notas. De
1856 a 1864 no Porto existiam 4 bancos, nos
doze anos seguintes teria 10 e mais 21 filiais,
«cifra vertiginosa» no comentário de Alberto
Pimentel (PIMENTEL, 1876). A cidade tinha então 30 hospedarias e hotéis, 32 cafés e bilhares e 34 confeitarias e doceiros, um número
significativo deste tipo de estabelecimentos
(PAIVA,1881)1. Relativamente às unidades hoteleiras, o Porto oferecia nesta época um leque
variado de opções, que a clientela frequentava
também como espaço de lazer e tempos livres.
No que diz respeito à moda, entre outros,
existiam 30 chapeleiros, 69 fabricantes de tecidos de seda e algodão, e 28 modistas nacionais
e estrangeiras. Mas no que respeita a casas altamente especializadas essas eram raras. Alguns
proprietários «iam periodicamente ao estrangeiro, principalmente a Paris. Não só para de lá
trazerem artigos de luxo e novidades, mas também para prestigiarem as suas casas aos olhos
da clientela rica e socialmente qualificada. Era de
bom tom conhecer esses comerciantes e ser por
eles considerada boa freguesia» (FERNANDES,
1991: 305). Ressalta o grande número de ourives
(220), dos quais havia uma significativa concentração ao longo da Rua das Flores, o que a levou
a ser conhecida como a «Rua do Ouro».
Podemos também realçar a representatividade dos 21 livreiros e encadernadores, sendo
de destacar a livraria Moré, Praça de D. Pedro,
39, cujo proprietário era Francisco da Silva
Mengo, e a livraria de Luiz José d’Oliveira & C.ª,
Rua de Santo António, 49 (OLIVEIRA, 1880), dois
dos poucos estabelecimentos que vendiam livros franceses, enquanto as outras «pequenas,
escuras e poeirentas» (Idem, p. 382) apenas livros portugueses.
Os cafés eram também espaços onde se
jogava bilhar, dominó, damas, xadrez, quino e
cartas e onde se desbaratavam pequenas for-

tunas. As bebidas mais apreciadas eram o café,
o licor, o conhaque, o uisque, a hortelãpimenta
e a groselha. Nesta época era difícil distinguir
entre o café, a cervejaria e a própria taberna.
Estávamos na época do botequim, café-bar
que também acumulava o serviço de refeições.
Nas profissões liberais destacamos 22 médicos, 78 cirurgiões, 53 advogados, 50 solicitadores e 30 engenheiros civis (OLIVEIRA, 1880;
PAIVA,1881).

Iniciativas de grande dinamismo
Em 1852 foi inaugurado o novo Museu
Municipal, cuja exposição teve um enorme sucesso e foi motivo de orgulho de todos os portuenses. «Salve, pois ó Porto, pois que já tens
alfim o fermento que aproveitando o lançado
por hábil mão no seio da tua opulência, deve
produzir um museu digno do teu nome», lia-se
no Periódico dos Pobres do Porto. Neste mesmo
ano nasceu a Associação Industrial Portuense,
no interesse comum de se unirem as forças vivas da cidade, onde participaria também mais
tarde uma Sociedade Agrícola fundada em
1864. Em 1855 tinha sido inaugurada a instalação do sistema de iluminação pública a gás.
Para a travessia do Douro para a margem
gaiense, sucederam-se ao longo deste tempo, a
Ponte das Barcas, inaugurada em 1806, a Ponte
Pênsil ou de D. Maria II em 1843 e a Ponte de D.
Maria Pia (ferroviária) em 1877. Esta última ficou
como matriz de muitas outras em várias partes
do mundo. O interesse da sua construção, que
na época suscitou grande curiosidade, foi de
ordem técnica, pois pela primeira vez a engenharia se abalançava numa façanha inédita que
seria a de unir numa só unidade de 160 metros
de corda, o vão entre duas margens escarpadas
a uma grande altura em relação ao rio. Cerca de
dez anos depois (1886) e a jusante desta, uma
nova ponte foi construída, esta já para o tráfego
geral, designando-se Ponte D. Luís I. No final da
década de 1850 tinha surgido o caminho-de-fer-

ro que veio depois a fazer a ligação entre as duas
principais cidades do País, então ligadas apenas
pela navegação a vapor. O comboio que saía de
Lisboa em 1864, detinha-se porém na margem
gaiense do Douro até à construção da Ponte D.
Maria Pia em 1877, só então passando a chegar
a Campanhã, seguindo daí para o Minho. Simultaneamente assistiu-se ao desenvolvimento dos
transportes urbanos: o «Americano», de tração
animal sobre carris, estreou-se em 1872, ligando
a Alfândega a Matosinhos; o «Carro elétrico sobre carris» circulou pela primeira vez em 1895.
Em 1884 iniciou-se a construção do porto marítimo de Leixões, que acabou por retirar importância ao velho porto fluvial do Douro. Em 1887
foi inaugurado o abastecimento de água ao domicílio e o saneamento. Em 1890 realizou-se a
primeira experiência de iluminação elétrica na
Rua de Santo António, e no início do século XX
constituiu-se a Companhia de Energia Elétrica,
tendo sido a partir de então implantado na cidade o novo sistema de iluminação de ruas. Cerca de 1896 foi projetada a estação de S. Bento
que traria o comboio ao centro da cidade, como
era necessário ao prestígio de uma grande urbe.
Porém a construção só seria iniciada em 1900,
após ter sido demolido para o efeito o convento feminino de S. Bento de Ave-Maria mandado
edificar por D. Manuel I em 1518, e que ali se instalara desde 1535.
O Porto atingia cerca de 140 mil habitantes
e Ramalho Ortigão, quando revisitara a cidade
em 1883, dizia na sua obra As Farpas que «os
melhoramentos materiais (eram) na verdade
consideráveis». Contudo existiam outros pontos
de vista, sublinhando-se aqui o de Ezequiel de
Campos que, anos mais tarde, refere que a cidade não teria conseguido ganhar unidade urbana e mantivera até ao início de novecentos «o
caráter de aldeias agregadas». O próprio Ramalho Ortigão, cerca de 1903, acabaria por concluir
que «as casas novas no interior da cidade (eram)
tão chatas e tão inconfortáveis como aquelas
que vieram substituir», e continuando, afirma
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que «os prédios levantados eram carentes de
harmonia de conjunto, de ritmo, de proporção».
Já no século XX, sendo então presidente da Câmara Elísio de Melo, deu-se início a uma nova
fase de modernidade e progresso para a cidade,
justamente chamado o período Marques da Silva, o arquiteto então mais influente.

2 - Os «brasileiros»
Mas quem eram afinal esses portugueses
que ao fim de muitos anos no Brasil regressavam à Pátria com um pecúlio por vezes invejável? Desde meados do século XIX até ao início
do seguinte, homens já feitos alguns, outros
crianças entre os 12 e os 15 anos na sua maioria,
partiam em embarcações que os aguardavam
no Douro, em frente à Ribeira do Porto rumo
às terras de Vera Cruz. A maior parte reduzia
os seus haveres ao conteúdo de uma simples
caixa de pinho, que compravam na atual Praça de Carlos Alberto na então chamada “Feira
das Caixas”, tal era a sua enorme procura especialmente por estes emigrantes. Todos tinham
o mesmo sonho: enriquecer e regressar com
fortuna suficiente para construir um palacete
na sua terra natal e viver o resto da vida desafogadamente.
Alexandre Herculano, que visitou o Porto
alguns anos depois de lá ter estado, ficou impressionado com a quantidade e a importância
que estes «brasileiros» tinham granjeado nesta cidade. Mas, como já vimos, uma figura do
«brasileiro» que Camilo Castelo Branco caricaturou e ridicularizou nas suas prosas. As verdadeiras razões, eram sobejamente conhecidas,
pois Camilo procurava nas suas críticas vingar-se de um deles, Manuel Pinheiro Alves, que o
«mandou» para a cadeia por lhe ter roubado a
mulher, Ana Plácido. Já Ramalho Ortigão tinha
uma opinião diferente, pois considerava que
os abastados «brasileiros» eram muito menos
do que se fazia querer, pois «enchiam apenas
um banco de jardim, ou dois, na Praça Nova,
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na Alameda das Fontainhas ou no Jardim de
S. Lázaro», e assim descritos: «usam dispendiosamente botinas de duraque, gaspeadas
de verniz, calças brancas, quinzena de alpaca,
chapéu de Chile, bengala de unicórnio em punho, alfinete de brilhantes no peito anilado da
camisa». Por sua vez Júlio Dinis, no seu romance Uma Família Inglesa (DINIS [1868]) divide a
cidade em três bairros: o ocidental era o bairro
inglês, onde viviam os ingleses; o central era o
bairro portuense por excelência, onde predominavam a loja, o balcão, e as casas com largas
varandas e muitas janelas; o oriental, então o
mais procurado pelos capitalistas endinheirados, especialmente os «brasileiros». Acontece que a par da compra da casa, pela qual se
afirmavam socialmente, alguns deles faziam
outros investimentos com o intuito de rentabilizar os capitais ganhos.
É neste quadro que podemos integrar Daniel Martins de Moura Guimarães, filho legítimo de Manuel de Moura Guimarães e de Rosa
Martins, nascido a 26 de agosto de 1827 em
Fânzeres (Gondomar), o qual, tendo embarcado para o Rio de Janeiro em 1844 com apenas
17 anos de idade, aí se dedicou ao comércio,
tendo regressado em 1867 com uma invejável
fortuna de 70 contos de reis, bastante significativa para a época. Tendo viajado depois por
todo o mundo (Europa, América e Oriente; ALVES: 1994), numa das suas viagens pela Europa,
quando se quis informar acerca dos países que
queria visitar, surpreendeu-se com o facto de
não haver nenhum guia de viagens em português do qual se pudesse socorrer. Segundo ele
próprio afirmava, o único existente na época
era o «Luso-Brasileiro», que por sua vez estava
muito incompleto. Devido a esta preocupação,
em 1871 editou O Guia do Amador das Bellas Artes, em cuja primeira parte descreve as cidades
e vários locais do país com os seus principais
monumentos, instituições, etc., e na segunda
dedica-a exclusivamente à arte, especialmente
a pintura, a «sua mania ou paixão dominante»

como ele próprio refere. Aí encontramos interessantes apontamentos sobre museus e coleções na Europa assim como elucidativas referências sobre arte portuguesa (GUIMARÃES,
1871). De uma forma “modesta” ocultava o seu
verdadeiro nome sob as iniciais D. M. de M.
G.. Publicou também Itinerário de Viagens ao
Oriente. Dotado de um espírito empreendedor,
após o regresso não se conformou em ficar inativo, tendo nascido nele a convicção de que a
cidade do Porto necessitava de um hotel com a
dignidade dos muitos que conhecera por esse
mundo fora, onde caberia acolher com o máximo de conforto todos aqueles que a visitassem. Tal convicção levou-o a fundar em 1880,
na Rua de Santa Catarina, o Grande Hotel do
Porto, que na época era considerado um dos
melhores do País. Para tal adquiriu grande parte dos terrenos e propriedades naquela rua,
desde a de Passos Manuel à de Gonçalo Cristóvão, de tal modo que, por graça, alcunharam-no de «Barão de Santa Catarina». Veio a falecer
em 1900 durante uma das suas muitas viagens
ao Brasil, ao que parece com a finalidade de
constituir ali uma companhia ou uma empresa
à qual trespassasse o hotel, facto que não se viria a concretizar. Deixou um filho, António Guimarães (falecido em 1911) e uma filha, Isabel
Guimarães, casada com Victor Hugo Machado,
engenheiro e ajudante do inspetor dos incêndios na cidade do Porto (NOGUEIRA, 1991: 384).

3 – A Rua de Santa Catarina
Uma das mais emblemáticas ruas do Porto,
a qual se deve ao espírito inovador dos Almada,
está recheada de recordações, de nomes e de
instituições ilustres. Dividia-se inicialmente em
dois troços, a Rua da Corredoura, compreendida entre a atual Praça da Batalha e o cruzamento com a atual Rua de Gonçalo Cristóvão; e a
Rua Bela da Princesa, compreendida entre este
cruzamento e o Largo da Aguardente (atualmente Praça do Marquês de Pombal). É justa-

mente numa área de terreno no primeiro troço,
onde atualmente faz esquina a Rua de Santa
Catarina com a atual Travessa de António Pedro, que ainda hoje se encontra o Grande Hotel do Porto. O seu rompimento iniciou-se nos
terrenos da antiga Quinta do Adro, junto da
igreja de Santo Ildefonso, com dois objetivos:
o primeiro seria o de criar uma via que facilitasse o acesso e passagem para uma das zonas
mais concorridas da cidade, e o segundo seria
o de permitir a edificação de casas neste local
por forma a alargar a cidade. Foram muitos os
entraves a esta iniciativa na altura devido à própria especificação dos terrenos, à quantidade
de proprietários que existiam e, como se isso
não bastasse, ao facto de quase todos os terrenos estarem arrendados. A sua divisão em parcelas para se concretizar o projeto foi por isso
objeto das mais variadas peripécias e a tudo se
lançou mão e tudo foi necessário, desde uma
petição feita à rainha D. Amélia para se prosseguir com as obras, até à ajuda quer económica
quer de influência exercida por figuras de destaque da cidade.
Após a sua efetiva urbanização, o seu primeiro troço (a antiga Rua da Corredoura) era
essencialmente virado para o comércio, assim
como para centros de diversão e de lazer. É neste espaço que se vão concentrar as mais prestigiadas casas comerciais que marcaram uma
época nos bilhetes-postais da cidade. Logo no
início da rua, para quem vem da Praça da Batalha e em frente à Rua de Santo António, fica a
consagrada e prestigiada Livraria Latina, fundada em 1941, onde se pode ver na parte exterior
do edifício um busto de Luís de Camões, homenagem a um dos maiores vultos da literatura
portuguesa. No cruzamento das ruas de Santa
Catarina e de Passos Manuel, lado poente, fica
o edifício do extinto Café Paladium, da autoria
do arquiteto Marques da Silva, hoje explorado
por duas empresas comerciais de ramos distintos. Atravessando este cruzamento, no cunhal
da casa onde está instalada uma ourivesaria,
41

podemos ainda hoje ver uma estatueta de Santa Catarina, a padroeira das costureiras, noutros tempos enfeitada com raminhos de flores
brancas no seu dia, a 25 de novembro; um pouco mais a frente deste local e do mesmo lado
da rua, existia, já perto do Grande Hotel do Porto, a Camisaria Confiança, onde Aurélio da Paz
dos Reis em 1896 filmou a saída das operárias
para o primeiro filmedocumentário português,
e em 1903 aí trabalhou como modesto caixeiro
um dos espíritos mais inovadores das artes em
Portugal, o pintor modernista Amadeu de Sousa Cardoso. Esta fábrica e as suas costureiras já
não existem, tendo o seu edifício dado lugar a
vários estabelecimentos comerciais. Voltando
um pouco atrás, no lado nascente da rua deparamos com o Café Magestic, inaugurado em
1921, hoje visita obrigatória dos turistas.

No dia 1 de janeiro de 1868 os portuenses
revoltaram-se contra um novo imposto ao consumo, tendo o episódio ficado conhecido como
«A Janeirinha», origem da criação do jornal O
Primeiro de Janeiro, um dos mais conceituados
diários do Porto, cuja sede se instalou em 1921
no palacete da Rua de Santa Catarina, n.° 362,
o qual tinha sido construído para albergar um
famoso casino portuense. Jornal «politico e de
notícias», como se intitulava, granjeou um enorme prestigio na sociedade portuense, tendo
nele colaborado alguns dos mais ilustres escritores da época, nomeadamente Eça de Queirós,
Júlio Dinis, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro
e outros, até que encerrou portas em 1989, tendo-se transferido para outras instalações. Hoje
existe um centro comercial denominado «Via
Catarina». Continuando a subir a rua chega-se à
Capela das Almas, valorizada pelos seus painéis
de azulejos pintados por Eduardo Leite no princípio de novecentos, imitando o azulejo português do século XVIII. No n.° 264 esteve sediada
a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, onde outrora fora o Liceu Portuense,
tendo ai lecionado Antero de Quental. No atual
n.° 469 nasceu o poeta António Nobre a 16 de
agosto de 1867. No n.° 630 (antigo 458), na noite de 9 de março de 1885, no 2.° andar deste
edifício, ocorreu o enlace matrimonial entre o
escritor Camilo Castelo Branco e Ana Plácido.
O segundo troço da Rua de Santa Catarina,
outrora denominado Rua Bela da Princesa, foi
destinado a habitações, existindo atualmente
também aí algum comércio, várias residenciais,
estabelecimentos de ensino e uma instituição
hospitalar. No n.° 1018 viveu durante longas
temporadas, nos finais da sua vida, o poeta
Guerra Junqueiro.

4 – O Grande Hotel do Porto
Fig. 1 – Lado poente da Rua de Santa Catarina no seu início: a
vermelho, 1871; a preto, 1966; O Tripeiro, n.º 6, VI série, ano VI,
junho de 1966.
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Em meados de oitocentos, entre a Rua de
Santo António e a então Viela das Pombas,
hoje Travessa de António Pedro, existiam vá-

rias quintas e terrenos lavradios pertencentes
a D. Antónia Adelaide Ferreira (a Ferreirinha) e
a Francisco da Cunha Magalhães. Entre 1844 e
1860 parece ter existido no mesmo local, onde
depois seria construído o Grande Hotel do Porto, o Teatrinho de Santa Catarina, construído a
expensas de Joaquim António da Silva Guimarães. De pequenas dimensões, nele deram espetáculos a Sociedade Melpomene e a Sociedade Filocénica, formadas por figuras da sociedade portuense. Ali, entre outras, se representaram as peças «Carlos III ou a Inquisição de Espanha», «Frei Luís de Sousa» e «Joana a Doida».
O teatro acabou em 1860 conforme o anúncio
publicado no periódico O Porto e a Carta de 11
de julho de 1860, onde se lê: «Aluga-se a casa
do Teatro de Santa Catarina para um bazar ou
algum outro estabelecimento» (PORTUGAL,
1999). Sabe-se também que a 24 de julho de
1866 a «Ferreirinha» (como era conhecida),
com seu segundo marido, Francisco José da
Silva Torres, compraram ali por 18.000$000 reis
a D. Antónia Amália Pinto Monteiro Sampaio e
marido Luís Sampaio, três casas, quintais e mais
pertenças, na Rua de Santa Catarina, n.os 145 a
165, as quais se situavam nos terrenos onde
hoje se encontra o hotel. Como os anteriores
proprietários lhes deviam 6.000$000 reis, só
pagaram a quantia de 12.000$000 reis, ficando
a dívida saldada2. Em 5 de maio de 1875, a mesma e marido vendem, por 54.000$000 reis as
tais casas da Rua Santa Catarina, e a Quinta da
Torre, na Viela da Neta, ao grupo de capitalistas Assis & C.ª, constituído por António Teixeira
de Assis, solteiro, António Manuel Lopes Vieira
de Castro e mulher D. Maria d’ Olinda Vieira de
Castro, António Manuel da Costa Maia e Silva e
mulher D. Ana Maria da Costa Maia e Francisco José Nogueira e mulher D. Quitéria de Lima
Nogueira.
Foi, no entanto, um «brasileiro» de quem
já falamos, quem esteve na origem do Grande
Hotel do Porto. A 16 de maio de 1877, Daniel
Martins de Moura Guimarães, o então pro-

prietário dos terrenos onde mais tarde se irá
construir o hotel, vem junto da Câmara requerer aprovação para a construção de uma casa,
num terreno que confrontava a nascente com
a Rua de Santa Catarina e a norte com a Viela
das Pombas. Junta o projeto já com os alçados
submetendo-os à aprovação da autarquia, a
qual lhe será concedida no dia imediato. No entanto este projeto não se realizou, sendo substituído por um novo. Passados quatro meses, a
12 de julho, pretende o mesmo ligar ao aqueduto geral da Rua Santa Catarina, em frente da
sua casa de habitação no n.° 176, um cano de
esgoto para saída das águas que se reúnem no
quintal da mesma propriedade. Igualmente
pretende conduzir pelo referido cano através
da rua até à casa fronteira n.° 165 (local onde
irá ser construído o hotel), em tubos de metal
ou louça, a água do poço da casa n.° 176, devendo ter o cano aproximadamente 6 metros
de extensão, e 10 metros o encanamento de
água. Este requerimento foi assinado pelo arquiteto José Geraldo da Silva Sardinha, que
virá também a assinar o projeto do Grande
Hotel do Porto3. A 2 de agosto do mesmo
ano o proprietário pede a substituição dos
alçados propostos e aprovados a 17 de maio,
pois considera que os novos são mais convenientes para a obra que pretende realizar. A
aprovação deste novo pedido é-lhe concedida a 9 de agosto de 1877. A 27 de março de
1880 o hotel é finalmente inaugurado, «num
Jantar dado por alguns cavalheiros desta cidade», ficando a funcionar a partir do dia 28
de março de 1880.
Considerado um dos melhores do País, é
requintadamente decorado, não lhe faltando
os espelhos franceses, os lustres cristalinos
e os florões dourados. Possuía variadíssimos
salões, alguns com colunatas sumptuosas
que também ornavam as salas de leitura
onde estavam disponíveis jornais dos principais países, além de música, bilhar e demais
jogos de lazer. O restaurante ficava situado
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no chamado salão das colunas. Na imprensa
da época o hotel era anunciado como equipado com «instalação elétrica em todas as
dependências», dispondo de «telephone»,
«chauffage» e «águas canalizadas», assim
como de «banheiro» dotado de todas as exigências higiénicas e terapêuticas.

Fig. 2 – Anúncio in Carteira do Viajante, 1886.

O êxito de qualquer negócio depende de
variadíssimos fatores, todos importantes, de
que se destacam a iniciativa, o ineditismo,
o sentido de oportunidade, o arrojo, a localização e a conjuntura social que o rodeia,
não sendo de desprezar o fator sorte que,
oportunamente aproveitado, conta também
como um fator muito positivo. Situado numa
artéria privilegiada como a Rua de Santa Catarina, chique e movimentada, repleta de florescentes negócios, beneficiando também
de uma excelente localização, perto dos teatros, estações de caminho-de-ferro e serviços públicos, os responsáveis do hotel não se
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limitavam a usufruir dessa situação, mas, denotando já um inovador sentido de negócio,
faziam circular um serviço próprio de transporte entre o hotel e a estação de Campanhã,
com o intuito de angariar clientes. Atraídos
também pelo seu primoroso serviço, os próprios portuenses eram cativados pelas suas
festas, bailes, banquetes e reuniões distintas.
Em 15 de agosto de 1880 é inaugurado nas
traseiras do hotel um salão para banhos com
entrada pelo lado da nova Rua de Sá da Bandeira com um passadiço envidraçado que
conduzia ao hotel.
Numa segunda fase de construção e nas traseiras do edifício, constroem-se os balneários
abertos ao público com água corrente quente e fria, exatamente como no hotel, o que era
considerado na época uma raridade. Em pleno
século XIX, dispunha do que hoje se poderia designar de «health-club», inclusive com professor
de ginástica. As instalações eram abastecidas de
água proveniente de uma mina, com entrada
pelo mesmo e até cerca de 80 metros de comprimento em direção à Rua Formosa. A água era
transportada, desde a nascente, através de um
tubo de ferro, vindo a depositar-se num reservatório feito de pedra aparelhada com capacidade
para 80 m3. Essa água era bombeada para um
outro depósito, este em lousa, que se encontrava junto ao telhado, sendo daí distribuída pelo
hotel.
Daniel Martins de Moura Guimarães veio a
falecer em 1900, deixando como sócios do hotel
os seus filhos António Guimarães e Isabel Guimarães e ainda José de Oliveira Basto ex-emigrante no Brasil, com o qual já se tinha associado
antes do final do século. Os herdeiros acabam
por vender as suas quotas a José Oliveira Basto
tornando-se este o único proprietário.
Tempos depois um incêndio destrói parte
da armação do telhado, levando a que o novo
proprietário, dando continuidade ao mesmo
espírito empreendedor do seu fundador, resolvesse ampliá-lo para o dobro da sua capacidade.

Surgem dificuldades motivadas pela existência
de um riacho com origem na extinta fonte de
Fradelos e que passava pelas traseiras do hotel, e a 3 de julho de 1912 dá entrada um novo
requerimento na Câmara pedindo autorização
para a demolição de parte do edifício ao centro
da Viela das Pombas, seguida da construção de
alicerces, bem assim como efetuar outras obras
de demolição.

Fig. 3 – Bilhete Postal Union Postale Universelle, 1905. Edição
de Photographia Guedes.

A 28 de agosto seguinte é presente à Câmara do Porto uma «memória» que vem a ser
aprovada a 31 de outubro e onde constam as
profundas alterações em toda a estrutura do
edifício do Grande Hotel do Porto: «Memória.
O proprietário deste hotel, tendo reconhecido
que o edifício existente não corresponde aos

fins que é destinado, resolveu mandar estudar
algumas modificações e aumentos para assim
corresponder à preferência que uma grande
parte do público tem para esta casa e para que
esta cidade fique a possuir um bom hotel, com
o conforto que se torna preciso na época presente.
A forma por que se encontra construído
e dividido o atual edifício, não permitiu fazer
-se modificações e divisões modelares, mas
pelas plantas juntas se poderá verificar que
tais reformas correspondem ao fim a que se
deseja.
Por todos os motivos expostos, vem o abaixo-assinado apresentar à aprovação da Ex.ma
Câmara o incluso projeto cujas alterações principais são as seguintes:
1 – Substituição do telhado existente por
uma mansarda, a fim de que as atuais águasfurtadas possam ser aproveitadas para aumentar o número de quartos com boas condições
higiénicas.
2 – Modificar por este motivo a fachada
para a Rua Santa Catarina construindo um torreão para embelezamento da mesma harmonizando-a com a mansarda a construir.
3 – Modificar o pavimento ao nível da Rua
Santa Catarina, afim de se obter uma sala de
jantar mais espaçosa e bem iluminada e arejada, abrindo-se para este fim janelas bem
rasgadas, com caixilhos de ferro na fachada
para a Viela das Pombas, demolir paredes interiores e colocar colunas e vigas de ferro para
apoio das paredes dos pavimentos superiores, colocar um elevador elétrico na caixa da
escada para dar acesso a todos os pavimentos e demolir um torreão na fachada posterior
em que atualmente se acham estabelecidas
retretes, - ligar este e outros pavimentos com
o resto do edifício por mais de uma galeria
construída de ferro ou cimento armado como
indica o projeto.
4 – Construir no pavimento inferior uma
cozinha em substituição da atual, com a fren45

te para o jardim, toda de ferro e vidro, levando
por cima dos caixilhos, que serão de abrir, persianas também de vidro para constante ventilação da mesma. O teto desta cozinha serve de
pavimento ao jardim de inverno é construído
de cimento armado. O jardim de inverno será
também construído de ferro com caixilhos,
persianas e (lanternim) tudo de vidro para se
obter boa ventilação e ficar recebendo abundante luz direta exterior.

Fig. 4 – Grande Hotel do Porto, projeto de 1912; AHMP - Licenças de Obras, vol. 289, fl. 46 a 56.

5 – O terceiro corpo do edifício com frente
para a Viela das Pombas é construído de novo
desde os seus alicerces, demolindo-se para
este fim a arte existente que é um pavimento
todo construído só de madeira, o qual se acha
muito arruinado. Este corpo tem também frente para a parte interior, ficando todas as suas
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dependências a receber luz direta exterior e
bem ventiladas.
6 – O último corpo do edifício onde atualmente se acha estabelecida a casa de banhos receberá além da mansarda mais dois pavimentos,
utilizando-se as paredes já construídas. A casa de
banhos é suprimida e em seu lugar será todo o
pavimento destinado para uma garagem.
7 – Em geral serão feitas as obras necessárias para que o edifício depois d’elas concluídas, fique com condições de se tornar um hotel
bastante confortável, tanto quanto possa permitir a parte do edifício que não é suscetível de
transformação.
8 – Alicerces, paredes, travejamento, obras
de ferro, etc., será tudo executado como é d’uso
em obras da importância como o seu proprietário projeta realizar.
9 – As retretes serão construídas com todos
os aperfeiçoamentos conhecidos, respetivos
encanamentos, etc. A fossa acha-se construída
e segundo o exame a que se procedeu está nas
condições exigidas pelas leis em vigor. Porto,
28 de agosto de 1912 e doze. José de Oliveira
Basto»4.
Em sessão da Câmara de 31 de agosto de
1912 o projeto apresentado é indeferido pela
Comissão do Conselho de Melhoramentos
Sanitários e exigida a apresentação de uma
planta topográfica de todas as ruas que cercam o prédio, a qual vem a ser apresentada
em 9 de setembro. Em sessão de 17 de setembro a Comissão de Melhoramentos Sanitários não aprovou o projeto por a altura das
fachadas da parte nova do edifício exceder o
limite máximo determinado pela lei no artigo
5.° do Regulamento de Salubridade, mas, entendendo a Comissão que, devido ao facto de
se tratar de um caso especial que envolve a
ampliação de um hotel importante da cidade,
o projeto deveria ser submetido à apreciação
do Governo.
Tendo tido conhecimento que o projeto
carecia de autorização do Governo e que este

facto iria atrasar significativamente a conclusão da obra, a 24 de setembro José de Oliveira
Basto requer licença para continuá-la responsabilizando-se «por repor tudo no lugar que
indicar a definitiva aprovação do projeto apresentado». Esse requerimento foi deferido a 26
de setembro do mesmo ano. Na sequência
desta nova ampliação, o proprietário submete
à Câmara um processo para adquirir um canto de terreno que confronta com a Viela das
Pombas e a Travessa de Passos Manuel, o qual
foi deferido com a condição do proprietário
indicar que tipo de construção nele pretendia
efetuar. A 3 setembro de 1913 envia um documento explicativo das obras a executar no
referido terreno, sendo elas: no rés-do-chão
ou 1.° pavimento, uma entrada com portão
de ferro, no 2.° pavimento, uma ampla janela
com grade de ferro com o intuito de ventilação e arejamento do interior do pavimento e
no 3.° pavimento teria lugar um terraço em
cimento armado com grade de ferro a servir
de parapeito voltado para a rua. À volta do
varandim existiriam vários candeeiros «tipo
tulipas», que conferiam uma boa iluminação
e um aspeto de grande requinte. O mobiliário
seria em ferro forjado pintado de branco, fazendo um harmonioso conjunto composto de
mesas e cadeiras redondas. Era frequentado
principalmente nos meses de verão, onde os
clientes iam tomar chá.
Em 15 de dezembro de 1916, ou seja, 36
anos depois da sua inauguração, o hotel foi
reaberto ao público após as enormes obras a
que foi sujeito, ficando com 55 quartos e uma
majestosa sala de jantar considerada uma
obra de arte. A 21 de janeiro de 1920 Oliveira
Bastos & C.ª L.da, proprietários do Grande Hotel do Porto e do Palace Hotel, este situado do
lado norte da Viela das Pombas, pretendem
construir uma «passerelle de comunicação»
entre os dois edifícios ao nível do 1.° andar,
estabelecendo uma comunicação direta entre
os mesmos. Propõe-se que a referida estru-

tura seja em madeira pintada a tinta de óleo
em tom de marfim antigo com ornamentações a ouro. Este pedido vem originar alguma
reflexão sobre o assunto por parte da Câmara, por ser considerado um caso único a sua
construção sobre a via pública, não havendo
par isso legislação sobre autorizações e respetivas taxas a aplicar. A Câmara conclui que na
agora denominada travessa do Grande Hotel
(anteriormente chamada Viela das Pombas)
onde se projeta esta construção, não havia
movimento, ficando, portanto, decidido que
seria dada autorização, sob condições, sendo
uma delas a de tirar a «passerelle» quando a
autarquia o determinasse. A 18 de agosto de
1920 é concedida a licença de construção assim como estipulado o respetivo depósito de
garantia.

Fig. 5 – Grande Hall "Estilo holandês"; catálogo de Venâncio do
Nascimento & Filho.

Outras memórias
A 1 de março de 1882 a firma Edison Gower
Bell Telephone Company of Europe abre provisoriamente os seus escritórios no Grande
Hotel do Porto. A 28 de dezembro de 1889, dia
da aclamação em Lisboa de D. Carlos, exatamente às 14h e 50m, no momento em que as
chaves da cidade acabavam de ser entregues
ao recém-aclamado monarca, a sua tia e imperatriz do Brasil, D. Teresa Cristina, aqui morria num dos seus quartos. A 6 de dezembro de
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1917, Afonso Costa é preso neste hotel por ordem de Sidónio Pais. Em 1934 o hotel recebe
a visita do presidente da República Óscar Fragoso Carmona, e como no Livro de Honra do
Hotel já existissem alguns autógrafos célebres
a gerência lá conseguiu arranjar espaço para
que ele fosse o primeiro da lista, tendo assinado com letra gorda, «General Carmona». Em
1949, num seu discurso, António Ferro referiu-se ao hotel nos seguintes termos: «Chegava
aqui, depois de fatigada viagem de automóvel, e logo me sentia confortado, repousado
pelos sorrisos afetuosos que se conduziam do
saltar do carro ao quarto que me fora destinado, meu velho conhecido de outras viagens»
Por este hotel passaram refugiados de
guerra, espiões, padres, políticos, escritores,
artistas, viajantes e simples cidadãos anónimos. Aqui montou corte itinerante o príncipe
Meholi Ben Hassan, assim como a princesa de
Bourbon, a duquesa da Baviera, os duques
de Nemouro e D. Duarte Pio de Bragança. O
cineasta Manoel de Oliveira recorda com saudade no Livro de Honra os chásdançantes e
as festas de fim-de-ano que tinham lugar no
terraço, com vista sobre a cidade. Outra figura ilustre, o Dr. Carteado Mena, radiologista e
diretor do Instituto Pasteur do Porto, depois
de se ter divorciado, fixa residência no hotel,
e em 1923 aqui conhece a violoncelista Guilhermina Suggia, com a qual vem a casar em
segundas núpcias em 1927.
Algumas das figuras que assinaram o Livro de Honra do Hotel, para além do general
Carmona e esposa, também o fizeram Caeiro
da Mata, Miguel de Unamuno, Tomaz Alcaide,
duquesa da Baviera, Marguerite e Charles Philippe d’ Orleans (duques de Nemouro), princesa de Bourbon de Parme, D. Manuel Cerejeira,
cardeal patriarca, Mário de Figueiredo, Isabel
de Franco (filha do «Caudilho»), António Ferro, barão de Rottschild, príncipe de Baviera e
Bourbon, Norton de Matos, Dr. Júlio Dantas,
Aquilino Ribeiro, maestro António Vitorino d’
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Almeida, Fernando Namora, D. Duarte de Bragança, Dr. Mário Soares, Popov, general Ramalho Eanes, Eng.º António Guterres, ator Joaquim d’ Almeida e o produtor Carlos Ramon
(quando filmava «Sombras de uma Batalha»
no Grande Hotel) e um sem número de escritores, músicos, políticos, embaixadores, famílias notáveis da capital e da província que em
gerações sucessivas têm escolhido este hotel
de características tão particulares para as suas
permanências na cidade do Porto (NEVES &
MACHADO, s/d).

Um hotel queirosiano
Entre as muitas personalidades oitocentistas que por aqui passaram, recordemos o escritor Eça de Queirós que nele se alojou em várias
das suas estadias na cidade do Porto. Embora
tal seja referido em textos de vários dos seus
biógrafos e comentadores, o mais comprovado documentalmente encontra-se na sua correspondência, alguma dela escrita em papel
timbrado deste hotel. Conhecendo a cidade
desde a sua infância e juventude, a ele voltou
depois ao longo da vida por razões familiares
e editoriais na preparação das suas obras. Assim, a 12 de julho de 1883 numa carta para Ramalho Ortigão escrita neste hotel, fala-lhe das
suas negociações com o editor Chardron para
a edição das Farpas em volume e a edição de
Os Maias. Nesse mesmo dia ainda lhe envia
uma outra curta carta com pormenores sobre
a edição deste romance. A 18 desse mês nova
carta para o mesmo destinatário com indicações para a divulgação do lançamento próximo
destas edições, mas queixando-se também dos
seus problemas de saúde. A 20, prometendo a
Ramalho os Mistérios da Estrada de Sintra revistos para publicação, pede-lhe um empréstimo
monetário com urgência, pois estava «com receio de não ter bastante dinheiro para a minha
jornada». Daí seguirá para Vila do Conde e novo
regresso a Inglaterra.

Em 1884, depois de ter chegado a Lisboa
por mar, faz uma viagem na companhia de alguns amigos até ao solar de Pindela e a Viana do
Castelo, regressando ao Grande Hotel do Porto,
de onde, a 30 de agosto, «deste quarto com vista para a Rua de Santa Catarina», escreve uma
carta de agradecimento pela hospitalidade e
companhia a Bernardo e Vicente Pindela, nela
referindo que Ramalho o contactou do Club da
Foz por telefone. A 4 de setembro, numa carta
ao conde de Ficalho, enquanto lhe diz que tem
«piochado» A Relíquia, queixa-se da cozinha à
francesa do hotel. Daí partirá para a Granja, Vila
Nova de Gaia, a visitar Emília de Castro.
Se entretanto não voltou a este hotel e de
tal não se conservou correspondência, mais
de dez anos depois, de novo em Portugal de
férias, a 12 de novembro de 1895, deste hotel
escreve à mulher uma carta a dar-lhe conta do
desmantelamento da Casa de Santo Ovídio no
Porto, onde ainda residia seu cunhado, então
muito contente com a venda que fizera desta
propriedade para a abertura da Rua de Álvares Cabral, acabando por jantar com ele e sua
cunhada no Grande Hotel do Porto. Daí seguirá
para a Quinta de Vila Nova, em Santa Cruz do
Douro, Baião, entretanto herdada por Emília de
Castro, e daí de novo para Paris (MATOS, 2008:
I - 320-323, 346-352; II – 312-313)
Conclusão
Não é intenção deste trabalho esgotar
toda a investigação acerca deste hotel, mas
sim contribuir para o conhecimento de um
pouco mais do património construído desta
cidade e em particular de um dos seus hotéis
queirosianos. Esta pesquisa esteve compreendida entre meados do ano de 1844 e 1920, e
ainda algumas alterações posteriores, recaindo sobre vários aspetos relacionados com a
anterior utilização do local onde veio a edificar-se, a razão que levou o primeiro proprietário a mandar construí-lo em 1880, assim como

as várias fases de construção por que passou
ao longo deste período até ao aspeto atual.
Após sucessivas intervenções, o hotel tem
mantido integralmente a sua fachada e conservado a sua estrutura arquitetónica, sem
prejuízo da modernização das instalações interiores de alojamento, onde continua a ser
evidente a preocupação de fazer rodear os
seus clientes de um ambiente confortável, requintado e evocativo, aliando a modernidade
com a tradição que vem de uma existência a
caminho do século e meio do Grande Hotel
do Porto.

Notas:
Neste Almanak é referido o Instituto Sanitário Hydrotherapico do Grande Hotel do Porto, cuja entrada era pela Rua
Nova do Sá da Bandeira e cujo proprietário era Daniel Martins
de Moura Guimarães, Santa Catharina, 176.
2
AHAAF: notas recolhidas num livro de anotações pessoais de Francisco José da Silva Torres, segundo marido de D.
Antónia Adelaide Ferreira.
3
Sobre a biografia de José Geraldo da Silva Sardinha, nascido em Pedroso, Vila Nova de Gaia, a 13 de fevereiro de 1845 e
falecido no Porto a 28 de novembro de 1906, ver BASTO, 2018:
145.
4
Este documento encontra-se no Arquivo Histórico Municipal do Porto, vol. 289, fls 46, 46v, 47 muito danificado e quase
ilegível.
Nota final: este texto é uma adaptação e atualização de
Grande Hotel do Porto, seminário de Património Construído,
apresentado à Universidade Portucalense Infante D. Henrique,
2002, orientado pelo Prof. J. A. Gonçalves Guimarães.
1
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RECENSÕES
J. A. Gonçalves Guimarães, Eça & Outras. Crónicas Queirosianas, Vila Nova de Gaia:
Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana, 2021, 120 pp. (ISBN 978-98953201-0-3).
Luís Manuel de Araújo

Faculdade de Letras de Lisboa

Adornado e enriquecido com uma simpática dedicatória (manuscrita em escrita quase
demótica pelo próprio Autor), o livro que aqui
apreciamos foi lido (e relido, em várias partes)
nos dois últimos meses, em Portugal e durante
mais uma viagem ao Egito, amenizando estes
tempos obnóxios de uma angustiante e persistente pandemia. Trata-se, em suma, de um
airoso volume que reúne vários textos publicados, a partir de 2003, sob o genérico título de
«Eça & Outras». Desde 2005, esses saborosos e
interpelantes textos, redigidos num português
claro, convincente e escorreito, começaram a
sair no matutino portuense O Primeiro de Janeiro (que encerrou em 2008), passando em
seguida a aparecer no quinzenário cultural As
Artes Entre as Letras – e ainda hoje a série continua pela ampla e universal via internética.

A atraente e sugestiva capa, da autoria de
Sérgio Veludo Coelho, mostra um aprumado
militar envergando o uniforme azul típico do
1.º Batalhão Móvel de Vila Nova de Gaia, cujos
elementos eram designados em 1833 como os
«Polacos da Serra» – e o garboso combatente,
armado com um pesado fuzil e sabre-baioneta,
aqui retratado com mestria, é o próprio Autor
destas «croniquetas mensais», uma curiosa etiqueta que ele mesmo congeminou para os textos reunidos «clandestinamente», a propósito
do seu aniversário natalício, por António Manuel S. P. Silva e Fátima Teixeira, que assinam a
apresentação da obra (pp. 9-10).
O oportuno acervo das crónicas queirosianas de Gonçalves Guimarães abre com duas
cartas dirigidas pelo Autor a Eça de Queirós (pp.
13-19), a que se junta uma terceira (pp. 33-34).
Em seguida António Rua, pseudónimo literário
do Autor, que se apresenta como «poeta e ensaísta», escreve uma áspera carta ao presidente da direção dos Amigos do Solar Condes de
Resende – Confraria Queirosiana, que, divertindo os leitores, não deixa de recordar as ainda
muito atuais palavras de Eça de Queirós eternizadas n’As Farpas a propósito das eleições (e
estão à porta mais «atos eleitorais»), com inquietante contundência: «A campanha eleitoral é uma navegação pestilencial pelo cano de
esgoto de todas as imundícies da conveniência, do egoísmo e da ambição» – assim mesmo,
de forma crua (mas felizmente temos muitos
autarcas dignos e sérios, devotados ao serviço
das suas comunidades que os elegeram).
Pelo meio fica a lembrança viva da existência de figuras como o Zé Povinho e o Xico
Esperto, a propósito do centenário de Rafael
Bordalo Pinheiro (pp. 25-27). Em «O Conde do
Bolhão e o pai de Eça de Queiroz», (pp. 29-31)
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prestam-se alguns esclarecimentos sobre esse
controverso «aristocrata», que o pai de Eça acusou. Assinalando o centenário do ilustre Hans
Christian Andersen, recorda-se Eça de Queirós
e a literatura infanto-juvenil do seu e do nosso tempo (pp. 45-47). Depois o Autor discorre
sobre Eça de Queirós e o futuro, passados que
são 160 anos sobre o dia do seu nascimento
(pp. 49-56), o artigo mais longo da compilação,
onde As Farpas (entre outros escritos queirosianos) servem de esteio para considerações pertinentes sobre a situação do nosso país.
Alguns dos textos coligidos evocam as impressões de Eça sobre personagens, assuntos
e episódios do seu tempo, como a questão da
procriação não desejada (pp. 39-43), o Vinho
do Porto (pp. 57-59), a música de Mozart (pp.
61- 62), o comboio (pp. 67-68), as belas-artes
(pp. 73-77), um tema complementado pelas reflexões em volta da arte, da ciência e da cultura
(pp. 93-97), e os poetas (pp. 35-37), motivo para
a evocação de Eugénio de Andrade, que o Autor conheceu pessoalmente.
Acrescentem-se as opiniões de Eça sobre
a justiça (pp. 103-105), onde, uma vez mais,
se colhem as apreciações certeiras do Autor,
aqui lembrando adrede que o poder judicial
«só o é quando exerce a soberania em nome
do povo e não dos códigos em que este já não
se revê», e por fim sobre a emigração, esse
«desígnio nacional» (pp. 111-112), Outros
temas dão corpo a esta rica e multifacetada
recolha de artigos: «Sabores madeirenses na
vida e obra de Eça de Queirós» (pp. 63-66),
um livro que Eça escreveu sobre São Cristóvão, apreciado como uma obra de «rara beleza literária» (pp. 69-72), ainda «Uma prenda
de Natal» (pp. 79-81), onde se enaltece, com
a dignidade que ele merece, a figura do professor Rentes de Carvalho, seguido por «Eça
de Queirós e a China» (pp. 83-84), um país
pelo qual o autor de O Mandarim tinha uma
grande admiração.
Em zurzidores e cáusticos artigos acerca
da sociedade atual e dos rumos do nosso
País, apreendem-se bem as ideias e opiniões
de Gonçalves Guimarães sobre questões prementes do tempo presente: veja-se ««História para o povo e História para os acadé52

micos» (pp. 85-87), ou «Portugueses! Aí os
tendes no seu melhor! Agora, aturai-os!» (pp.
89-92); ainda «O Iberismo volta a atacar» (pp.
99-101) e «A irremediável idiotização da sociedade» (pp. 107-109). Em todos o Autor se
socorre dos textos de Eça que, à distância
de mais de um século, continuam a ser uma
fecunda e inspiradora fonte para apreciar o
Portugal de hoje, este «país velhinho que daqui a pouco mais de uma geração terá novecentos anos» (p. 49).
O volume termina com um posfácio, redigido por Fátima Teixeira em singela forma de
testemunho (pp. 115-116), rematando com a
proveniência dos textos e outras notas (pp. 117120). E esta recensão pode bem terminar com a
jubilosa sensação de se ter lido textos eivados
de sincera e contagiante eçafilia, onde Gonçalves Guimarães mostra a sua arguta extrospeção
do patrono da Confraria Queirosiana e a sua humanista predisposição para uma salutar eutenia
tão desejada e tão necessária nos atribulados tempos pós-pandémicos que agora atravessamos, seguindo por aquela estrada larga
que Fátima Teixeira sugere, acompanhando o
Autor destas deleitosas crónicas, que sabe muito, e partilha, e ensina, insiste, corrige e corrige-se, e que vai caminhando pela vida – e vai, seguramente, connosco.
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– [Colab.]. In União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, org. – Por variadas terras não andadas (de

poema de José Valle de Figueiredo). Porto: O Progresso da
Foz. (Cadernos de Literaturismo; 1).
GUERRA, Levi Eugénio Ribeiro
– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– Novos rumos, novos sentires. [S.l.]: M & L - Margarida &
Levi.
– Torga: memória de Miguel nos 25 anos da sua morte.
[S.l.]: M&L.
GUIMARÃES, J. A. Gonçalves
– A legislação sanitária, de Pombal ao Regime Liberal. «Revista de Portugal», n.º 17. Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ, p.
9-19.
– [Co-aut. com CARVALHO JÚNIOR, Dagoberto]. «Revista de
Portugal», n.º 17. Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana, p. 6-8.
– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– [Coord. do Blogue]. Eça & Outras.
– [Coord. da ed. com ALMEIDA, Joaquim Armindo Pinto de;
SILVA, António Manuel S. P.]. Esboço: boletim dos Jovens do
Torne: 50 anos de persistências 1970-2020. Edição facsimilada dos boletins [Esboço], n.º 1 (1969); n.º 2 e n.º 3 (1970).
Vila Nova de Gaia: Gabinete de História, Arqueologia e Património dos Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana: Paróquia Lusitana de São João Evangelista: Arquivo Histórico da Igreja Lusitana.
– [Dir. Adj. com TEDIM, José Manuel Alves]. «Revista de Portugal». Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana.
– Os biógrafos e os estudos biográficos sobre Eça de Queirós.
In União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde,
org. – Por variadas terras não andadas (de poema de José Valle de Figueiredo). Porto: O Progresso da Foz, p. 35-40. (Cadernos de Literaturismo; 1).
LIMA, António Manuel de Carvalho
– As Termas públicas de Tongobria (Marco de Canaveses,
Portugal). In NOGUERA CELDRÁN, José Miguel; GARCIA-ENTERO, Virginia; PAVIA PAGE, Marta, coords. – Termas
públicas de Hispania: Actas del Congreso Internacional Termas Públicas de Hispania (Museo Arqueológico de Murcia-Museo del Teatro Romano de Cartagena, 19-21 de abril
de 2018). Murcia; Sevilla: Universidad de, p. 531-544. (SPAL
Monografías Arqueología; 32).
– [Coord. Ed.]. Tongobriga: coletânea de estudos comemorativos de 40 anos de investigação. Porto: Direção Regional
de Cultura do Norte. (Património a Norte; 6).
– Os mistérios luminosos de Tongobriga, p. 28-49; A muralha de Tongobriga: descoberta, investigação, conservação
e restauro [co-aut. com LÓPEZ-DÓRIGA, I.; REBUGE, J.; PEREIRA, J. A.], p. 122-177; Tongobriga e o património cultural local nos currículos dos ensinos básico e secundário e
na formação contínua de docentes: completar o ciclo de
conhecimento (2017-2019) [co-aut. com CORREIA, E. P.;
ARAÚJO, J. M. S.], p. 226-241; Genius loci: o desafio de tentar representar a “alma” de um lugar [co-aut. com MUÑIZ,
J.; SILVA, F. C.], p. 245-271; Tongobriga (re)visitada [co-aut.

com ARAÚJO, Jorge M. S. M.], p. 289-311. In LIMA, A. M.,
coord. ed. – Tongobriga: coletânea de estudos comemorativos de 40 anos de investigação. Porto: Direção Regional
de Cultura do Norte. (Património a Norte; 6).
LIMA, Isabel Pires de
– A Relíquia no pincel de Paula Rego: género e poder. In
SIQUEIRA, Ana Marcia Alves; SOUZA, José Carlos Siqueira
de, orgs. – A Relíquia do Mandarim. Rio de Janeiro: Oficina
Raquel, p. 255-278.
– Mário Cláudio: releitura de um adultério oitocentista (Raquel Cohen e João da Ega n’ Os Maias). In OUTEIRINHO,
Fátima; OLIVEIRA, Teresa Martins de, orgs. – Práticas e memórias de exclusão: o romance de adultério do século XIX.
Porto: FLUP. Instituto de Literatura Comparada Margarida
Losa, p. 67-77. (Libretos; 25).
– Os “Grandes Homens” dos dois Queirós: o Salústio Nogueira e o Conde de Abranhos. «Revista de Estudos Literários», n.º 10. Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 425442. Disponível em <https://impactum-journals.uc.pt/rel/
article/view/2183-847X_10_22/6615>.
MARQUES, José Augusto Teixeira Maia
– [Ed.]. «Revista da Maia: revista cultural da Câmara Municipal da Maia». Maia: Câmara Municipal.
– Ensaio sobre a geografia literária de «As Mulheres da
Beira» de Abel Botelho. In União das Freguesias de Aldoar,
Foz do Douro e Nevogilde, org. – Por variadas terras não
andadas (de poema de José Valle de Figueiredo). Porto: O
Progresso da Foz, p. 41-51. (Cadernos de Literaturismo; 1).
MATOS, A. Campos
– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– Comentários. 1ª edição. Lisboa: Colibri.
MILHEIRO, Jaime
– [Colab.]. «Boletim da Associação Cultural Amigos de
Gaia», n.º 90 (jun.). Vila Nova de Gaia: ACAG, p. 4-5.
– Ensaio sobre os humanos... Porto: Publicações Universidade Fernando Pessoa.
– Saponárias. 1ª edição. Porto: Cordão de Leitura.
MIRANDA, Nassalete
– [Coord. com CARVALHO, Paulo Francisco]. Eugénia de
Carvalho: escultura de corpo inteiro. Porto: Singular Plural.
– [Dir.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
MONCÓVIO, Susana
– [Colab.]. «O Tripeiro», ano 39, n.º 5. Porto: Associação Comercial, p. 155-157.
OLIVEIRA MARTINS, Guilherme de
– [Colab.]. «As Artes entre as Letras». Porto: Singular Plural.
– O projeto da ‘Revista Ocidental’: três cartas inéditas de
Oliveira Martins a Batalha Reis. «Revista Colóquio/ Letras.
Documentos», n.º 204, (maio). Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, p. 111-129.
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– Os anos sessenta em Portugal: duas governações, diferentes políticas públicas? [co-aut. com CABRAL, Manuel Villaverde; MENESES, Filipe Ribeiro de; et al.] Porto:
Afrontamento. (Biblioteca das Ciências Sociais. História;
51).
– Património cultural: realidade viva. Lisboa: Fundação
Francisco Manuel dos Santos. (Ensaios da Fundação;
100).
PEIXINHO, Ana Teresa
– Análise dos Media [co-aut. com CUNHA, Isabel Ferin].
Edição atualizada e aumentada. Coimbra: Imprensa da
Universidade. Disponível em <http://monographs.uc.pt/
iuc/catalog/view/114/286/458-1>.
– Arquétipo: a utopia como horizonte: entrevista com
Guilherme d’Oliveira Martins. «Biblos – Revista da FLUC»,
III série, n.º 6. Coimbra: Imprensa da Universidade, p.
201-212. Disponível em https://impactum-journals.
uc.pt/biblos/article/view/6_10/6585.
– [Coord. com ARNAUT, Ana Paula]. «Revista de Estudos
Literários», n.º 10: As Palavras Invisíveis: estudos para
Carlos Reis. Coimbra: Imprensa da Universidade.
– [Ed. com ARNAUT, Ana Paula]. «REVELL – Revista de
Estudos Literários da UEMS», vol. 3, n.º 26: (Inter)textualidades e narrativa. Mato Grosso do Sul (Brasil): Universidade Estadual.
– Reflexões sobre a crónica: Assis Pacheco e as crónicas
da “vida que desliza”. In PEREIRA, Paulo Alexandre; MADALENA, Emanuel; COSTA, Inês, coords. – Mix & Match:
Poéticas do Hibridismo. Vila Nova de Famalicão: Edições
Húmus, p. 65-76.
PEREIRA, Maria Celeste O. C. de Pinho
– [Colab.]. «Revista de Portugal», n.º 17. Vila Nova de
Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana, p. 66-72.
QUEIRÓS, Eça de [1845-1900]
– Cidade e as serras (A). Porto: Book Cover. (Essenciais da
literatura portuguesa).
– Cidade e as serras (A). Amadora: Fábula. (Tesouros da
literatura; 19).
– Crime do Padre Amaro (O): cenas da vida devota. Lisboa: Guerra & Paz. (Clássicos; 44). Ed. de acordo com a
3.ª edição de 1889 a última em vida do autor.
– Crime do Padre Amaro (O). Porto: Livros do Brasil.
(Obras de Eça de Queiroz).
– Maias (Os). Forte da Casa: Clássica Editora.
– Mandarim (O). Porto: Book Cover. (Essenciais da literatura portuguesa).
– Mistério da estrada de Sintra (O). Porto: Book Cover.
(Essenciais da literatura portuguesa).
– Relíquia (A). Porto: Book Cover. (Essenciais da literatura portuguesa).
– Relíquia (A). Porto: Livros do Brasil. (Obras de Eça de
Queirós; 4).
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RAMOS, Joaquim Filipe
– Cerâmicas e vidros da antiguidade tardia do Edifício
sob a Igreja do Bom Jesus (Vila Nova de Gaia). In ARNAUD, José Morais; NEVES, César; MARTINS, Andrea,
coords. – Arqueologia em Portugal: 2020: estado da
questão. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses: CITCEM, p.1479-1491.
REIS, Carlos
– [Coord.]. A mocidade de D. João V. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda. (Biblioteca fundamental da
literatura portuguesa).
– [Coord. de projeto]. Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa. [Online]. Disponível em <http://dp.uc.
pt/>.
– [Org.]. José Saramago: nascido para isto [Conferência
do Congresso Internacional “José Saramago - 20 Anos
com o Prémio Nobel]. [S.l.]: Fundação José Saramago.
– [Dir.]. «Revista de Estudos Literários». Coimbra: Imprensa da Universidade.
– Eça de Queiroz e a epistemologia do olhar. In SIQUEIRA, Ana Marcia Alves; SOUZA, José Carlos Siqueira de,
orgs. – A Relíquia do Mandarim. Rio de Janeiro: Oficina
Raquel, p.19-36.
– Em busca da glória: figuras da Geração de 70. «Revista
Colóquio/Letras. Ensaio», n.º 204, (maio). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian p. 32-45.
RESENDE, Nuno
– Um mundo sobre outro mundo: Lamego no século XVI:
introdução, p. 11-27; Galeria de retratos de beneméritos
da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, p. 114-121;
Livros de tombo dos irmãos da Misericórdia de Lamego,
p. 122-125. In Misericórdia de Lamego: 1519-2019. Lamego: Museu de Lamego.
– [Ed.]. «Revelar: revista de estudos da fotografia e imagem». Porto: FLUP. Departamento de Estudos Portugueses e de Estudos Românicos.
– Forma e Luz: a primeira fotografia de objeto artístico
e arqueológico em Portugal: alguns aspetos teóricos e
práticos (1840-1914). «Revelar: revista de estudos da fotografia e da imagem», vol. 5. Porto: FLUP. Departamento de Estudos Portugueses e de Estudos Românicos, p.
97-135. Disponível em <https://ojs.letras.up.pt/index.
php/RL/article/view/10330/9405>.
ROCHA, Fernando Alberto Nogueira da
– A dry and fully dispersible bacterial cellulose formulation as a stabilizer for oil-in-water emulsions [co-aut.
com MARTINS, D.; ESTEVINHO, B. N.; et al.]. «Carbohydrate Polymers», vol. 230. [S.l.]: Elsevier.
– A new approach for the microencapsulation of curcumin by a spray drying method, in order to value food
products [co-aut. com LUCAS, J.; RALAIVÃO, M.; et al.].
«Powder Technology», vol. 362. [S.l.]: Elsevier Science SA,
p. 428-435.
– Controlled protein crystal nucleation in microreactors:

the effect of the droplet volume versus high supersaturation ratios [co-aut. com FERREIRA, J.; CASTRO. F.; KUHN,
S.]. «Crystengcomm», vol. 22. Cambridge: Royal Society
Chemistry, p. 4692-4701.
– High efficient strategy for the production of hydroxyapatite/silk sericin nanocomposites [co-aut. com VEIGA,
A.; CASTRO, F.; OLIVEIRA, A.L.]. «Journal of Chemical Technology and Biotechnology», vol. 96. United Kingdom:
John Wiley & Sons Ltd.
– Hydroxyapatite/sericin composites: a simple synthesis
route under near-physiological conditions of temperature and pH and preliminary study of the effect of sericin
on the biomineralization process [co-aut. com VEIGA,
A.; CASTRO, F.; et al.]. «Materials Science & Engineering
C - Materials for Biological Applications», vol. 108. [S.l.]:
Elsevier, p. 1-14.
– In vitro evaluation of microparticles with Laurus nobilis L. extract prepared by spray-drying for application in
food and pharmaceutical products [co-aut. com CHAUMAN, M.; GOELO, V.; et al.]. «Food and Bioproducts Processing», vol. 122. Rugby (UK): Institution of Chemical
Engineers», p. 124-135.
– InterferENZY: a Web-Based Tool for Enzymatic Assay
Validation and Standardized Kinetic Analysis [co-aut.
com PINTO, M.F.; BAICI, A.; et al.]. «Journal of Molecular
Biology». London: Academic Press – Elsevier Science, p.
1-9.
– Major Improvements in Robustness and Efficiency
during the Screening of Novel Enzyme Effectors by the
3-Point Kinetics Assay [co-aut. PINTO, M. F.; FIGUEIREDO, F.; et al.]. «SLAS Discovery: Advancing the Science of
Drug Discovery», vol. 26, n.º 3. Thousand Oaks (US): Sage
Publications, p. 373-382.
– Microencapsulation of Vitamin A by spray-drying,
using binary and ternary blends of gum arabic, starch
and maltodextrin [co-aut. com RIBEIRO, A. M.; SHAHGOL,
M.; et al.]. «Food Hydrocolloids», vol. 108. [S.l.]: Elsevier.
– Polysaccharide-based delivery systems for curcumin
and turmeric powder encapsulation using a spray-drying process [co-aut. com GOELO, V.; CHAUMUN,
M.; et al.]. «Powder Technology», vol. 370. [S.l.]: Elsevier
Science SA, p. 137-146.
– Preliminary evaluation and studies on the preparation,
characterization and in vitro release studies of different
biopolymer microparticles for controlled release of folic
acid [co-aut. com ESTEVINHO, B. N.; LAZAR, R.; et al.].
«Powder Techonogy», vol. 369. [S.l.]: Elsevier Science SA,
p. 279-288.
– Production of vitamin B1 microparticles by a spray
drying process using different biopolymers as wall materials [co-aut. com CARLAN, I.C.; ESTEVINHO, B. N.].
«Canadian Journal of Chemical Engineering», vol. 98.
Canada: Canadian Society Chemical Engineering, p.
1682-1695.
– Protein crystals as a key for deciphering macromolecular crowding effects on biological reactions [co-aut.
com FERREIRA, C.; PINTO, M.F.; et al.]. «Physical Chemis-

try Chemical Physics», vol. 22. Cambridge: Royal Society
Chemistry.
– Silk-based microcarriers: current developments and
future perspectives [co-aut. com VEIGA, A.; CASTRO, F.;
OLIVEIRA, A.]. «IET Nanobiotechnology», vol. 14. n.º 8.
[S.l.]: IEEE, p. 645-653.
– Ultrasonic protein crystallization: Promoting nucleation in microdroplets through pulsed sonication [co-aut.
com FERREIRA, J.; et al.]. «Chemical Engineering Research & Design», vol. 162. Rugby (UK): Institution of Chemical Engineers, p. 249-257.
RODRIGUES, Eduardo Vítor
– A boca que olha: Valter Hugo Mãe [textos com et al.].
Vila Nova de Gaia: Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural.
– Coleção de figuras de presépios da Casa-Museu Teixeira Lopes/ Galerias Diogo de Macedo [textos com RODRIGUES; CARVALHAL, Paula; et al.]. Vila Nova de Gaia:
Câmara Municipal.
– [Coord.]. Balanço para o futuro: Gaia, cidade sustentável e humanística 2013-2019. Vila Nova de Gaia: Câmara
Municipal.
– Vieira da Silva, um olhar singular = Vieira da Silva, a
singular choice [textos com et al.]. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal.
SANTOS, Manuel Almeida dos
– A abolição das prisões: contributo para acabar com
uma crueldade. [S.l.]: Ed Autor.
– Questões de ética e cidadania II: coletânea de artigos.
[S.l.]: Ed. Autor.
SILVA, António Manuel S. P.
– As sepulturas escavadas na rocha de Contumil (Porto).
«Portugália», nova série, vol. 41. Porto: FLUP, p. 169-179.
– Breve de altar privilegiado concedido pelo papa Pio VI
a D. Cristovão de Almeida Soares: notas acerca de uma
inscrição memorativa setecentista identificada em Lousada [co-aut. com NUNES, Manuel; LEMOS, Paulo P.; PIRES, Hugo]. «Oppidum: revista de Arqueologia, História
e Património», ano 14, n.º 12. Lousada: Câmara Municipal, p. 168-183.
– [Colab.]. «Al-Madan», II série, n.º 23. Almada: Centro
de Arqueologia.
– [Coord. da ed. com ALMEIDA, Joaquim Armindo Pinto
de; GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves]. Esboço:
boletim dos Jovens do Torne: 50 anos de persistências
1970-2020. Edição facsimilada dos boletins [Esboço], n.º
1 (1969); n.º 2 e n.º 3 (1970). Vila Nova de Gaia: Gabinete
de História, Arqueologia e património dos ASCR-Confraria Queirosiana: Paróquia Lusitana de São João Evangelista: Arquivo Histórico da Igreja Lusitana.
– Fazer um Povo: a construção dos Callaici entre a Arqueologia e a História Antiga. In JORGE, Vítor Oliveira,
coord. – Modos de Fazer = Ways of Making. Porto: CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura,
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Espaço e Memória, p. 453-467. Disponível em <https://
ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/18139.pdf>.
– Igreja Lusitana: uma breve história. Vila Nova de Gaia:
Instituto Anglicano de Estudos Teológicos e Arquivo Histórico da Igreja Lusitana: Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica (Comunhão Anglicana). (Estudos breves; 1).
– O Castelo de Gaia, um sítio arqueológico excecional e um
valor cultural a potenciar. In Pessoa(s), Arte, Benemerência: IV Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia
do Porto. Porto: Santa Casa da Misericórdia, p. 519-536.
– O Castro de Salreu (Estarreja): um povoado da Idade do
Ferro nos limites meridionais da «cultura castreja» [co-aut. com PEREIRA, Gabriel R.; LEMOS, Paulo A. P.; SILVA,
Sara Almeida e]. In MOREIRA, Álvaro, coord. – Citânias e
Cividades: as primeiras cidades do Noroeste Peninsular:
[atas do] I Ciclo de Conferências do Monte Padrão. Santo
Tirso: [Câmara Municipal], p. 138-158.
– O Castro do Muro (Vandoma/Baltar, Paredes): notas
para uma biografia de ocupação da Idade do Bronze à
Idade Média [co-aut. com SILVA, Maria Antónia D.; BETTENCOURT, Ana M. S.; FÉLIX, Natália], p. 1015-1030; São
Julião da Branca (Albergaria-a-Velha): investigação e
valorização de um povoado do Bronze Final [com aut.
com LEMOS, Paulo A. P.; SILVA, Sara Almeida e; SÁ, Edite
Martins de], p. 1065-1082; O Castro de Ovil (Espinho), um
quarto de século de investigação: (resultados e questões
em aberto) [co-aut. com SALVADOR, Jorge Fernando], p.
1095-1110; O Castro de Salreu (Estarreja), um povoado
proto-histórico no litoral do Entre Douro e Vouga [co-aut. com SILVA, Sara Almeida e; LEMOS, Paulo A. P.; SÁ,
Edite Martins de], p. 1111-1126. In ARNAUD, José Morais;
NEVES, César; MARTINS, Andrea, coords. – Arqueologia
em Portugal: 2020: estado da questão. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses: CITCEM.
– O que é o Porto? Das origens da ocupação humana às
origens da cidade [co-aut. com MONTEIRO-RODRIGUES,
Sérgio]. In FERNANDES, José A. Rio, coord. – Geografia
do Porto. Porto: Book Cover, p. 26-37.
– Tongobriga: modelos e narrativas. In LIMA, A. M., coord.
ed. – Tongobriga: coletânea de estudos comemorativos
de 40 anos de investigação. Porto: Direção Regional de
Cultura do Norte, p. 180-207. (Património a norte; 6).
– Walls and Castros. Delimitation structures in the proto-historic settlements of Entre Douro and Vouga region (central-north of Portugal) [co-aut. com PEREIRA,
Gabriel R.]. In DELFINO, Davide; COIMBRA, Fernando;
CARDOSO, Daniela; Gonçalo CRUZ, Gonçalo, eds. – Late
Prehistoric Fortifications in Europe: Defensive, Symbolic
and Territorial Aspects from the Chalcolithic to the Iron
Age: Proceedings of the International Colloquium ‘FortMetalAges’, Guimarães, Portugal. Oxford: Archaeopress,
p. 215-228.
SILVA, Francisco Ribeiro da
– [Colab.]. «O Tripeiro», 7ª série, ano 39, nº 7 (jul.). Porto:
Associação Comercial.
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– Os Cartorários e o Arquivo Histórico da Misericórdia do
Porto: o caso exemplar de Querubino Henriques Lagoa.
In Pessoa(s), Arte, Benemerência: IV Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porto: Santa
Casa da Misericórdia, p. 221-240.
– Porto liberal: guia de arquiteturas, sítios e memórias
[co-aut. com ANJOS, Alexandra; CORDEIRO, Eva; et al.].
Porto: Santa Casa da Misericórdia.
SOUSA, Laura Cristina Peixoto de
– A Necrópole Romana do Eirô, duas Igrejas (Penafiel):
intervenção arqueológica de 2016 [co-aut. com SOEIRO,
T.]. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César; MARTINS, Andrea, coords. – Arqueologia em Portugal: 2020: estado
da questão. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses: CITCEM, p. 1439-1455. Disponível em <https://
hdl.handle.net/10216/130235>.
TEDIM, José Manuel Alves
– [Colab.]. In SILVA, Libório Manuel, coord. e fot. – Porto
visto de cima = Porto from above. 1.ª edição. Vila Nova
de Famalicão: Centro Atlântico. (Artes). Ed. bilingue em
português e inglês.
– [Dir. Adj. com GUIMARÃES, J. A. Gonçalves]. «Revista de
Portugal». Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana.
TEIXEIRA, Maria de Fátima
– Hotéis queirosianos: Hotel Lawrence. «Revista de Portugal», n.º 17. Vila Nova de Gaia: ASCR-Confraria Queirosiana, p. 20-38.
– Vila Nova de Gaia na obra Lição ao Mestre de Teixeira
de Vasconcelos. «Boletim da Associação Cultural Amigos
de Gaia», n.º 91 (dez.). Vila Nova de Gaia: ACAG, p. 17-24.
TRIGO, Salvato Vila Verde Pires
– [Dir.]. «Antropológicas». Porto: Universidade Fernando
Pessoa.
Elaboração: Celeste Pinho

Relatório de atividades em 2020 da associação Amigos
do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana
Movimento de sócios
Ano

2020

Total de sócios desde a fundação

403

Confrades

115

Sócios falecidos e ex-sócios

187

Sócios efetivos

216

Situação financeira
Saldo da gerência 2019

431.160.24€

Saldo da gerência 2020

412.664,70€

Cativo: projetos em 2021

204.857,26€

Sócios retirados dos ativos:
145, 219, 262, 268, 349

Atividades da ASCR-CQ:
Reuniões dos corpos gerentes e da associação: reunião mensal da direção; maio, quinta-feira,14, reunião da direção e da mesa da assembleia geral; junho, terça-feira, 09, reunião
do conselho fiscal; terça-feira, 30, assembleia
eleitoral para os corpos gerentes e assembleia
geral ordinária no Solar Condes de Resende;
julho, quinta, 30, tomada de posse dos novos
corpos gerentes 2021-2024: Mesa da Assembleia Geral – presidente: César Fernando Couto
Oliveira; secretários: Henrique Manuel Moreira
Guedes; Nuno Miguel de Resende Jorge e Mendes; secretários suplentes: Marcus Vinícius Cocentino Fernandes; Paulo Jorge Cardoso Sousa
Costa; Direção – presidente: José Manuel Alves
Tedim; vice-presidente: Luís Manuel de Araújo;
secretário: Joaquim António Gonçalves Guimarães; tesoureira: Amélia Maria Gomes Sousa Cabral; vogais: Manuel Maria Moreira; Susana Ma-

ria Simões Moncóvio; António Pinto Bernardo;
vogais suplentes: Carlos Alberto Dias de Sousa;
Manuel Guimarães da Fonseca Nogueira; Conselho Fiscal – presidente: Manuel Filipe Tavares
Dias de Sousa; secretário: Fernando Rui Morais
Soares; relator: António Manuel Santos Pinto
Silva; relator suplente: Licínio Manuel Moreira
Santos.
A direção nomeou como responsáveis pelas
comissões especiais permanentes, os seguintes membros dos corpos gerentes e outros
associados: Confraria Queirosiana: mesário-mor: Joaquim António Gonçalves Guimarães;
mesários: César Oliveira; Amélia Cabral; António Pinto Bernardo e Manuel Moreira; Academia Eça de Queirós: presidente: José Manuel
Tedim; membros diretivos: Joaquim António
Gonçalves Guimarães; Carlos Sousa; e outro a
convidar; Gabinete de História, Arqueologia
e Património: coordenador: Joaquim António
Gonçalves Guimarães; membros diretivos: António Manuel S. P. Silva; Susana Moncóvio; José
António Martin Moreno Afonso; Comissão de
itinerários (roteiros queirosianos): coordenador: José Manuel Tedim; membros diretivos:
Joaquim António Gonçalves Guimarães; Amélia Cabral; Susana Moncóvio; Manuel Moreira;
Comissão de Arte (Salon d’Automne; Salon
du Printemps; curso de Pintura): coordenador:
José Manuel Tedim; membros diretivos: Susana
Moncóvio; Maria de Fátima Teixeira; Comissão
de Logística (Bar e Loja): coordenação: Amélia Cabral; membros diretivos: Joaquim António Gonçalves Guimarães; Susana Moncóvio;
Comissão Editorial (Eça & Outras; Revista de
Portugal; revista Gaya; outras edições): coordenação: Joaquim António Gonçalves Guimarães;
Luís Manuel de Araújo; António Manuel S. P.
Silva; José António Martin Moreno Afonso; Outras comissões: a definir pontualmente.
59

Reuniões com outras entidades: junho,
quinta-feira, 18: reunião de trabalho sobre
a montagem do vídeo-filme do capítulo de
2019 da Confraria Queirosiana; sexta-feira, 26:
reunião com os sócios António Emílio Rocha e
Ana Rocha sobre o projeto «Cartazes da Rocha»
apoiado pela Confraria Queirosiana; agosto:
quarta-feira, 05: reunião de J. A. Gonçalves
Guimarães e Manuel Filipe de Sousa em representação dos recém-eleitos novos corpos dirigentes com o presidente da CMG, Prof. Doutor
Eduardo Vitor Rodrigues, na Casa da Presidência, para a apresentação de cumprimentos e
do programa de ação para 2024-2024, e ainda sobre o ponto da situação do projeto dos
investigadores-tarefeiros em exercício no Solar
Condes de Resende e do PACUG (Património
Cultural de Gaia) nomeadamente a publicação
do volume II entregue em 2018 e restantes volumes; outubro, quinta-feira, 22, reunião com
o representante de herdeiros de Rocha-Artes
Gráficas, sobre o destino e rentabilização cultural da sua coleção de cartazes desde os anos 60
do século passado.
Projetos estruturais desenvolvidos pela
direção: revisão dos Estatutos com a colaboração dos sócios juristas, dr. Manuel Nogueira
e Dr. Vitor Ferraz; continuação das diligências
para a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública.
Projetos de investigação e outros trabalhos executados pelo Gabinete de História,
Arqueologia e Património:
– investigadores-tarefeiros do Solar
Condes de Resende: continuação da execução das tarefas decorrentes do protocolo
celebrado entre a Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia e a ASCR-CQ em 2019 para jovens licenciados em História, Arqueologia,
História da Arte e Património trabalharem no
levantamento do Património Cultural de Gaia
(PACUG), na investigação histórica sobre o
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município e a região envolvente e no apoio
às atividades de abertura do Solar das 17,30
até às 19 horas, e aos sábados, domingos e
feriados entre as 9 e as 19 horas, incluindo
divulgação dos roteiros queirosianos, visitas
guiadas e atendimento e informação aos munícipes;
– levantamento, estudo e divulgação do
Património Cultural de Gaia (PACUG): protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia e a ASCR-CQ para, através do
seu Gabinete de História, Arqueologia e Património (GHAP) realizar a produção e edição de
10 volumes; tendo já sido entregue para edição
o 2.º e estando em preparação para tal os restantes, através de trabalhos de levantamento,
estudo e redacção de textos ao longo de todo
o ano.
– «Intervenção Integrada no Castelo de
Gaia. Programa de Salvaguarda Arqueológica» elaborado por António Manuel S. P. Silva
e J. A. Gonçalves Guimarães e aprovado pela
Gaiurb, do qual resultou a assinatura de execução com aquela empresa municipal e a Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia;
- transcrição de documentos históricos
adjudicado ao GHAP e realizado pela investigadora funcionária Dr.ª Maria de Fátima Teixeira
e pelo investigador tarefeiro Dr. Licínio Santos,
sob a supervisão do coordenador J. A. Gonçalves Guimarães;
– acompanhamento arqueológico das
obras de reabilitação da Capela do Senhor
d’Além, projecto elaborado pelos dirigentes
António Manuel S. P. Pinto da Silva, J. A. Gonçalves Guimarães e Nuno Resende e executado
pelo investigador tarefeiro Joaquim Ramos;
– acompanhamento arqueológico de
obras na avenida Diogo Leite no Centro Histórico de Gaia, adjudicado ao GHAP e executado por António Manuel S. P. Pinto da Silva e
Joaquim Ramos;
– escavações arqueológicas no Castro da
Madalena, numa parceria técnica com o Cen-

tro de Arqueologia de Arouca, dirigido por António Manuel S. P. Pinto da Silva, acompanhamento do GHAP e do Solar Condes de Resende da 1.ª campanha, patrocinada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia e pela Junta de
Freguesia da Madalena,
– Castelo de Crestuma, tendo surgido a
oportunidade de continuação de escavações
na área deste sítio arqueológico em parceria
com uma empresa privada, foi decidido aprovar um projeto de colaboração entre o GHAP e
aquela entidade, coordenado pelo arqueólogo
António Manuel S. P. Silva, o qual confirmou a
existência de uma necrópole romana com várias sepulturas.
– «O Património Régio no Julgado de Gaia
em 1346» através do coordenador do GHAP,
J. A. Gonçalves Guimarães, o Professor Doutor
José Marques, antigo docente da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, pôs à disposição da Confraria este seu trabalho apresentado
em 1983 nas 1as. Jornadas de História Local e
Regional de Vila Nova de Gaia, então organizadas pelo Gabinete de História e Arqueologia,
o qual nunca foi publicado. A direção indico
aquele dirigente para proceder à elaboração
dos índices e demais preparos para a sua edição, tendo entretanto iniciado diligências para
obter patrocínios para tal,
– Coleção Dr. Ricardo Haddad: foi adjudicado ao GHAP a coordenação e realização de um
projeto de inventariação e rentabilização cultural
dos diversos núcleos das suas coleções pela investigadora Dr.ª Maria de Fátima Teixeira durante
três anos, a iniciar-se em janeiro de 2021.
Atividades regulares no Solar Condes de
Resende ao abrigo do Protocolo de localização da sede, com a Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia:
– gestão do Bar, fevereiro, quinta-feira 21,
e outubro, quinta-feira, auditoria ao Bar pela
empresa «Acção Contínua»; devido à pandemia o bar passou a ter um funcionamento re-

sidual e de acordo com as normas da Direção
Geral de Saúde; gestão de parte da Loja do
Solar: venda de livros das edições e produções
da ASCR-CQ, distribuição comercial de publicações própria e em colaboração e vendas online.
– curso de Pintura e outras Expressões
Plásticas, pela Prof.ª Paula Alves às quintas-feiras, suspenso desde março devido à pandemia;
– ensaios do grupo coral Eça Bem Dito¸
que interpreta canções do tempo de Eça de
Queirós, com a pianista Maria João Ventura,
contrabaixista João Santos, vozes de J. A. Gonçalves Guimarães, Valença Cabral e José Bordelo; ensaios uma vez por semana; suspensos
desde março devido à pandemia, retomou em
julho e voltou a suspender em outubro.
– Devido à pandemia este ano não houve
Capítulo, Feira de São Martinho, nem Salon d’
Áutomne.
Outras realizações públicas: setembro,
sábado, 26: integrado nas Jornadas Europeias
do Património 2020, sob o lema Património e
Educação, e em colaboração com o Solar Condes de Resende, realizou-se no seu auditório
um Colóquio evocativo da passagem dos 50
anos da suspensão da revista Esboço dedicada ao Ano Internacional da Educação (1970),
com a presença do presidente da Câmara, Prof.
Doutor Eduardo Vitor Rodrigues, vereadora do
Pelouro da Cultura, Eng.ª Paula Carvalhal, e o
vereador dos Recursos Humanos da CMG, Dr.
Manuel Monteiro e outros. Foram oradores o
Prof Doutor Eduardo Vitor Rodrigues sobre «A
Educação como Património: ontem e hoje»; J.
A. Gonçalves Guimarães sobre «Perspectivas
educacionais em Vila Nova de Gaia nos anos
sessenta do século XX»; Prof. Doutor Joaquim
Armindo Pinto de Almeida sobre «A pró-revista
Esboço (1969-1970), seus conteúdos e objectivos»; Eng.º Júlio Castro sobre «Os Jovens do
Torne e o Movimento Ecuménico»; Prof. Dr.
António Manuel S. P. Silva e Prof. Doutor José
António Afonso sobre «A Igreja Lusitana e os
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Jovens do Torne: um Património da Memória»,
a que se seguiram canções dos anos sessenta
pelos Eça Bem Dito e pelo Professor Doutor David Rodrigues, a que se seguiu o lançamento
de reedição fac-similada dos três números daquela publicação patrocinada pela ASCR-CQ;
Arquivo Histórico da Igreja Lusitana e Paróquia de S. João Evangelista da Igreja Lusitana;
novembro, sábado, 21, sessão evocativa do
175º aniversário Eça de Queiroz, 15-17 horas,
por videoconferência: abertura da sessão por
José Manuel Tedim; videofilme do Capítulo de
2019; apresentação da Revista de Portugal, n.º
17, pelo seu diretor Luís Manuel de Araújo; «A
Confraria Queirosiana e a divulgação da vida,
obra e época de Eça de Queirós» por J. A. Gonçalves Guimarães; saudação pela Dr.ª Olga Cavaleiro em nome da Federação Portuguesa das
Confrarias Gastronómicas e encerramento pela
Eng.ª Paula Carvalhal, vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Permuta de Publicações em colaboração
com o Centro de Documentação do Solar Condes de Resende, publicações da Confraria, nomeadamente a Revista de Portugal, que seguiram para as seguintes instituições: ACAPE – Associação Cultural de Amizade Portugal-Egipto,
Lisboa; ADIRBA – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Região do Barroso, Boticas; Archaeological Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Hungria; Arquivo Histórico de Cabo Verde, Praia; Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, Lisboa; Associação Cultural
Amigos de Gaia; Associação Cultural Amigos
do Porto; Bibliotecas Municipais de Famalicão;
Maria Natércia Ruivo, Almeida; Rocha Peixoto,
Póvoa de Varzim; Câmaras Municipais de Baião;
Lousada; Murtosa; Penafiel – Museu de Penafiel;
Porto: Departamento Municipal de Arquivos;
Casa do Infante, Porto; CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal, Madeira;
Centro de Arqueologia de Almada; Centro de
Estudos Libertários, Lisboa; CEPESE – Centro de
Estudos da População, Economia e Sociedade,
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Porto; Crédito Agrícola – Lisboa; DRAC – Direção Regional dos Assuntos Culturais – Madeira;
Estado-Maior do Exército – Lisboa; Faculdade
de Letras da Universidade do Porto – Departamento de Ciências e Técnicas do Património;
Faculdade de Teologia do Porto; Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, Vila Nova de
Gaia; Instituto Cultural do Governo da Região
Autónoma Especial de Macau; LAF – Liga dos
Amigos da Feira, Santa Maria da Feira; MAEDS –
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito
de Setúbal; Museu Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas, Sintra; Museu Convento dos Loios,
Santa Maria da Feira; Museu de Olaria, Barcelos;
Museu Municipal de Silves; Museu Nacional de
Arqueologia, Lisboa; Museo Provincial de Lugo,
Espanha; Núcleo Museológico do Machico, Madeira; Obra Social y Cultural de Caja España,
Fundación Joaquin Diaz, Valladolid; Parque
Biológico de Gaia; PortusPark, Porto; Singular
Plural – Ler, Arte & Comunicação, Porto; Sociedad de Ciências Aranzadi, Donostia; Sociedade
Martins Sarmento, Guimarães; Tertúlia João de
Araújo Correia, Peso da Régua; The Navigator
Company; Lisboa; Universidad Complutense,
Madrid; Universidad de Jaén, Espanha.
Exposições: Pratos-Souvenir, patente no Solar desde 23 de novembro de 2019; devido ao
Solar ter fechado ao público durante a pandemia, manteve-se ao longo de 2020, coleção de
Fernando de Oliveira Pinho (1910-1996), cedida
para o efeito por sua neta Dr.ª Mafalda Marques.
Palestras das últimas quintas-feiras do
mês do Solar Condes de Resende:
- Janeiro: quinta-feira, 30: «Os Paiva Freixo e
a Fundição de Ferro em Crestuma» pela Mestre
Dr.ª Fátima Teixeira; fevereiro, quinta-feira, 27,
palestra por J. A. Gonçalves Guimarães sobre
«Soares dos Reis na ficção áudio-visual: o filme
de Francisco Manso para a série Outonos da
RTP2 (1993)».; interrompidas desde março devido à pandemia.

Cursos do Solar Condes de Resende coordenados pela Academia Eça de Queirós e
pelo Solar Condes de Resende, aos sábados
entre as 15 e as 17 horas, certificado pelo
Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente do Ministério da Educação:
– Janeiro, sábado, 07: 6.ª sessão do curso
livre sobre Revoluções & Constituições, com o
tema «A Revolução de Setembro (1836/1837)
no Portugal Liberal» pelo Professor Doutor
Jorge Fernandes Alves da FLUP; sábado, 25:
7.ª sessão sobre «O outro lado das Revoluções
(1820-1919). Um quase século de palavras. A
literatura e a política nacional portuguesa»
pelo Prof. Doutor Nuno Resende da FLUP; fevereiro: sábado, 01: 8.ª sobre «A Revolução
Russa» pelo Prof. Doutor Pedro Aires Oliveira
do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa – FCSH, e diretor do seu
Instituto de História Contemporânea; sábado,
15: 9.ª sessão do curso sobre «A Revolução da
China (1911-1949» pelo Professor Doutor Fernando Rosas, professor catedrático jubilado e
professor emérito da FSCH/NOVA e investigador do Instituto de História Contemporânea
daquela universidade; sábado, 29: 10.ª sessão do curso sobre «O Maio de 1968» por J.
A. Gonçalves Guimarães: março: sábado, 07,
11.ª sessão sobre «O 25 de Abril de 1974», por
J. A. Gonçalves Guimarães; devido à pandemia e às restrições de circulação e reunião
não foram dadas as duas últimas aulas finais
do curso pelos Professores Doutores Vital
Moreira e Pedro Bacelar Vasconcelos, as quais
ocorrerão em novas datas logo que seja possível remarcá-las; outubro: sábado,17: abertura do curso livre sobre o Antigo Egito, com
a coordenação científica do egiptólogo Prof.
Doutor Luís Manuel Araújo, com a presença da vereadora do Pelouro da Cultura e da
Programação Cultural, Eng.ª Paula Carvalhal.
A lição de abertura, intitulada «O que é que
Vila Nova de Gaia tem a ver com o (Antigo)

Egito?» foi proferida por J.A. Gonçalves Guimarães. As restantes sessões devido às restrições sanitárias em vigor foram dadas por
videoconferência; sábado, 31, 2ª sessão sobre
«O Mar Mediterrâneo na Antiguidade», pelo
Prof. Doutor José Varandas da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa; novembro,
sábado, 28: 3.ª sessão sobre «A longa história da civilização egípcia», pelo Prof. Doutor
Luís Manuel Araújo da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa; sábado, 28, 4.ª sessão sobre «Egiptologia e egiptomania», pelo
Prof. Doutor José das Candeias Sales, do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da
Universidade Aberta; dezembro, sábado, 12:
5.ª sessão sobre «Coleções egípcias em Portugal», pelo Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo.
Presença da ASCR-CQ em atividades de
outras instituições:
– Janeiro, quinta-feira, 09, presença no
lançamento do n.º 7, da revista Douro, Vinho,
História. Património, editada pela APHVIN/
GEHVID no IVPD; sexta-feira, 10, J. A. Gonçalves Guimarães falou na sessão solene dos Mareantes do Rio Douro sobre «Um mareante do
Rio Douro chamado Fernão de Magalhães»;
sábado, 11, a convite do pelouro da Cultura
da Câmara Municipal de Gaia, J. A. Gonçalves
Guimarães participou nas II Jornadas Culturais organizadas pela Projetus, no Mosteiro de
Corpus Christi, onde falou sobre «A Romaria
gaiense do S. Gonçalo»; quarta-feira, 15, o confrade de Alagoas, Dr. Marcelo Silva Mata, reuniu com o presidente da Academia Alagoana
de Letras, Dr. Alberto Rostand Lanverly, para
serem iniciadas diligências para a formalização de uma colaboração entre aquela instituição e a Confraria Queirosiana; sexta-feira 17,
presença de Maria de Fátima Teixeira no Congresso de História, Indústria e Património, em
S. João da Madeira, com uma comunicação sobre «A Indústria de fundição em Crestuma», a
convite do Professor Doutor Jorge Fernandes
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Alves; fevereiro, quinta-feira, 13, o secretário
da direção, J. A. Gonçalves Guimarães, reuniu
com o presidente da Câmara Municipal de
Gaia e o Eng.º Mário Duarte da mesma instituição, sobre o andamento do projeto PACUG;
sexta-feira, 14, uma delegação do Gabinete de
História, Arqueologia e Património da ASCR-CQ, composta por J. A. Gonçalves Guimarães
e Maria de Fátima Teixeira, deslocou-se ao Arquivo Alfredo Pimenta em Guimarães pra o
lançamento dos seis volumes que compõem
as Atas do II Congresso Internacional sobre Cidades Históricas, em cujo 3º volume estão publicados quatro estudos da autoria de sócios
da ASCR-CQ; quarta-feira, 19, a direção analisou o projeto do Regulamento Municipal dos
Equipamentos Culturais da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia que lhe foi enviado para
apreciação, merecendo-lhe o mesmo a sua
inteira concordância; sábado, 22, a ASCR-CQ
esteve representada na assembleia geral da
Federação dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP) que decorreu em Lisboa pela confrade Dr.ª Alda Barata Salgueiro; sexta-feira,
28, J. A. Gonçalves Guimarães esteve presente
no 30º Fórum de Avintes com uma comunicação intitulada «Para um novo paradigma da
História Local», além de outros sócios; março,
quinta-feira 05, J. A. Gonçalves Guimarães esteve presente no V Congresso de História da
Misericórdia do Porto com uma comunicação intitulada «Alguns Negociantes da Praça
do Porto Irmãos da Misericórdia no Período
Constitucional (1818-1825)»; sábado, 07, presentes no lançamento do livro Pessoa(s). Arte.
Benemerência. IV Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, no Auditório
D. Pedro IV, no Palacete Araújo Porto; quarta-feira, 11, a direção tomou conhecimento das
recomendações sanitárias devidas ao COVID
19; maio, sexta-feira, 15: visita de trabalho ao
Castelo de Gaia de J. A. Gonçalves Guimarães,
António Manuel Silva e arqueólogo Paulo Lemos, para enquadramento do projeto de valo64

rização urbanística nesta área classificada promovida pela Gaiurb; quarta-feira, 27: apoio à
arqueóloga Dr.ª Liliana Ribeiro, colaboradora
da equipa do World of Wine (WOW), na recolha de elementos para musealização daquele
espaço sobre a Companhia de Fiação de Crestuma, em Lever; junho, sábado, 27: presença
de J. A. Gonçalves Guimarães na inauguração
do «Geossítio de Lavadores: uma escultura ao
ar livre» na Praia de Lavadores, sobre o qual foi
ministrado um curso no Solar Condes de Resende organizado pelo Gabinete de História
e Arqueologia de Vila Nova de Gaia em 2002
pelo seu autor, o geólogo Dr. Paulo Rocha,
da equipa das escavações arqueológicas da
quinta da Ervamoira (Vale do Côa); setembro,
quarta-feira, 02: reunião junto à capela do Senhor d´Além com elementos da Gaiurb e do
Gabitete de História e Arqueologia (ASCR-CQ)
para coordenção entre as obras e o acompanhamento arqueológico no local; segunda-feira, 07: início das ações de acompanhamento arqueológico das obras da Capela do Senhor d´Além; sexta-feira, 19, organizada pela
Confederação Portuguesa das Colectividades
de Cultura, Recreio e Desporto, realizou-se
no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia
uma conferência sobre «O futuro do Associativismo com confiança», na qual a ASCR-CQ
esteve representada pelo Dr. Manuel Moreira;
terça-feira, dia 29: reunião com o Dr. Silva Fernandes, diretor da Associação dos Amigos de
Pereiros, para colaboração nas próximas Jornadas sobre o Douro;
Edições de textos da ASCR-CQ em 2020 –
em colaboração:
ALMEIDA, Joaquim Armindo Pinto de; GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves; SILVA,
António Manuel S, P., coordenação – Esboço –
Boletim dos Jovens do Torne. 50 anos de persistências (1970-2020). Vila Nova de Gaia: ASCRConfraria Queirosiana; Paróquia Lusitana de S.
João Evangelista.

Edições próprias:
Revista de Portugal, n.º 17. Vila Nova de Gaia:
ASCR – Confraria Queirosiana, 80 p.
Oferta de documentação à ASCR-CQ:
Pelo Prof. Doutor Joaquim Armindo Pinto de
Almeida diversos jornais dos anos sessenta e
setenta do século passado para juntar ao Núcleo Documental dos Jovens do Torne (NDJT)
por si doado anteriormente.
Apoio a outros projectos de investigação
(em colaboração com o Solar Condes de Resende) sobre: Amazónia, núcleo da Coleção
Marciano Azuaga; Andresen em Vila Nova de
Gaia; Arte Publicitária do Vinho do Porto: Associativismo, mutualismo e cooperativismo em
Vila Nova de Gaia; Azulejos da Coleção Marciano Azuaga; Barra do Douro e o Brasil; Castelo
de Crestuma; Castelos medievais segundo o
cartulário Baio-Ferrado; Centro Histórico de
Gaia: História, Arqueologia e Património; Coleção Marciano Azuaga; Destilação de aguardente em Crestuma; Egito Antigo, núcleo da
Coleção Marciano Azuaga; Ensino em Vila Nova
de Gaia; Espadas e sabres militares da Coleção
Marciano Azuaga; Fábrica de Cerâmica Pereira
Valente; Fábrica de Material de Guerra da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro, Lever; Fundição de Ferro em Crestuma;
Grupo Musical Lealdade e Mérito dos Carvalhos, Vila Nova de Gaia; Hóquei em patins em
Vila Nova de Gaia; Indústria Têxtil em Gaia; Industrialização de Gaia no século XVIII; J. Rentes
de Carvalho, vida e obra; Museus e Coleções
do século XIX; Música e Músicos de Gaia; Necrópole do Sameiro, Valadares; Património Cultural de Vila Nova de Gaia (PACUG): Património
de Gaia no Mundo; Património de Gaia século
XX; Património Musical de Vila Nova de Gaia;
Pratos-Souvenir, estudo de Coleção; Produção
vinícola gaiense no século XIX; Professora Dr.
Júlia Castro, discípula de Teófilo Braga, vida e
obra; Quinta de Mafamude; Revolução de 1820;

Rua Rei Ramiro no Castelo de Gaia; Sigillatas
tardias e cerâmicas cinzentas tardias da Igreja
do Bom Jesus de Gaia; Travessias do Rio Douro
antes da existência de pontes; Vidros romanos
das escavações arqueológicas do Bom Jesus de
Gaia; Visconde de Beire, biografia.
Cooperação direta com outras entidades
ou seus representantes:
Academia Alagoana de Letras; Academia das
Coletividades do Distrito do Porto; Ação Contínua; ACAPE - Associação Cultural de Amizade
Portugal-Egipto; Lisboa; ADIRBA – Associação
para o Desenvolvimento Integrado da Região
do Barroso, Boticas; Arquivo Alfredo Pimenta,
Guimarães; Arquivo Histórico da Igreja Lusitana, Vila Nova de Gaia; Arquivo Histórico de
Cabo Verde, Praia; Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, Lisboa; Associação Cultural Amigos de
Gaia; Associação Cultural Amigos do Porto; Associação de Amigos de Pereiros, S. João da Pesqueira; Associação Portuguesa de História da
Vinha e do Vinho APHVIN/GEHVID; Bibliotecas
Municipais de Famalicão, Maria Natércia Ruivo,
Almeida; Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim; Câmaras Municipais de Baião; Lousada; Murtosa;
Penafiel, Museu de Penafiel, Porto. Departamento Municipal de Arquivos; Casa do Infante, Porto; Vila Nova de Gaia: Gaiurb, Pelouro da
Cultura e da Programação Cultural, Solar Condes de Resende; Casa Ramos Pinto; Centro de
Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente; CEHA – Centro de Estudos de História do
Atlântico, Funchal, Madeira; Centro de Arqueologia de Almada; Centro de Estudos Libertários,
Lisboa; CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto; Companhia
de Fiação de Crestuma/ Sudantex, Lever; Confederação Portuguesa das Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto; Crédito Agrícola,
Lisboa; Direção Geral de Cultura do Norte; Direção Geral do Património Cultural / Jornadas
Europeias de Património, Lisboa; DRAC - Direção Regional dos Assuntos Culturais – Madeira;
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Estado-Maior do Exército - Lisboa; Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa; Faculdade de Letras da Universidade do Porto/ Departamento de Ciências e Técnicas do Património;
Faculdade de Teologia do Porto; Federação dos
Amigos de Museus de Portugal (FAMP); Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia;
Federação dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP); Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG); Francisco Manso
– Produções; Hungarian Academy of Sciences,
Archaeological Institute, Hungria; Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, Vila Nova de
Gaia; Instituto Cultural do Governo da Região
Autónoma Especial de Macau; Instituto dos
Vinhos do Douro e do Porto (IVDP); Jornal As
Artes entre as Letras (Singular/ Plural - Ler, Arte
& Comunicação; Porto); Jornal O Gaiense, Vila
Nova de Gaia; Junta de Freguesia de Avintes/
Fórum de Avintes; LAF – Liga dos Amigos da
Feira; Santa Maria da Feira; MAEDS – Museu de
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal; Mareantes do Rio Douro; Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, Sintra; Museu
Convento dos Loios, Santa Maria da Feira; Museu de Olaria, Barcelos; Museu Municipal de
Silves; Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa;
Museo Provincial de Lugo, Espanha; Núcleo
Museológico do Machico, Madeira; Novas Fronteiras Viagens; Obra Social y Cultural de Caja
España, Fundación Joaquin Diaz, Valladolid;
Parque Biológico de Gaia; Portus Park; Porto;
Santa Casa da Misericórdia do Porto; Singular
Plural; Sociedad de Ciências Aranzadi, Donostia; Sociedade Martins Sarmento; Guimarães;
Tertúlia João de Araújo Correia, Peso da Régua;
The Navigator Company; Lisboa; Universidad
Complutense, Madrid; Universidad de Jaén, Espanha; Universidade Aberta: Departamento de
Ciências Sociais e Gestão; Universidade Nova
de Lisboa/ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas: Departamento de História e Instituto
de História Contemporânea; Urbiface; WOW
(World of Wine), Vila Nova de Gaia.
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Protocolos de colaboração com diversas
entidades
Novembro, terça-feira 03, a Academia Alagoana de Letras (Alagoas, Brasil), através de António Pinto Bernardo apresentou uma proposta
de protocolo de colaboração com a ASCR-CQ o
qual será apreciado pela nova direcção.
Apoios e patrocínios às actividades em
curso:
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia:
apoio financeiro a diversos projectos
Empresa privada de advogados – transcrição
de documentos históricos.
Algumas presenças da ASCR-CQ na comunicação social:
Todos os meses, dia 25 – «Eça & Outras»,
blogue da Confraria Queirosiana, coordenação
e textos de J. A. Gonçalves Guimarães, depois
publicado no Jornal As Artes Entre as Letras do
Porto;
Janeiro, segunda-feira, 27: entrevista de J. A.
Gonçalves Guimarães ao Jornal de Notícias sobre Roteiros Queirosianos.
Funcionária, investigadores tarefeiros e voluntariado:
Maria de Fátima Teixeira, licenciada em
Ciências Históricas – Ramo Património, mestre
em História Contemporânea; investigadora-tarefeira no Solar Condes de Resende desde março de 2005; técnica superior de História contratada pela Confraria Queirosiana desde janeiro
de 2016; Licínio Santos, licenciado em História, mestre em História Contemporânea, doutorando em História Contemporânea, investigador- tarefeiro no Solar Condes de Resende
desde 2012; outros investigadores tarefeiros
em 2019: Cristiana Borges, licenciada em História e mestranda em História Contemporânea
pela FLUP, desde outubro de 2019; Joaquim
Ramos, licenciado e mestre em Arqueologia,

ex-estagiário pela FLUP no Solar Condes de
Resende; Tânia Sofia Ferreira, licenciada em
História e mestre em História Contemporânea
pela FLUP, desde outubro de 2019. Depois de
16 de março, com o Solar Condes de Resende
fechado ao público, continuaram ao serviço
apenas a funcionária e os investigadores – tarefeiros Licínio Santos e Joaquim Ramos, em
serviços internos e de investigação histórica
sobre Vila Nova de Gaia; voluntários: vários
membros dos corpos gerentes e sócios.

3 – Ações de cooperação
3.1 – As ações de cooperação a empreender,
sem prejuízo de outras a haver, abrangem as
seguintes áreas:

Acordo geral de cooperação entre a
associação Amigos do Solar Condes
de Resende- Confraria Queirosiana
(ASCR-CQ) e a Academia Alagoana de
Letras (AAL)

c) Publicação conjuntas de obras em Portugal e no Brasil;

1 – Introdução
A associação Amigos do Solar Condes de Resende- Confraria Queirosiana (ASCR-CQ), com
sede no Solar Condes de Resende, travessa
Condes de Resende, n.º 110, 4410-264, Canelas, Vila Nova de Gaia; Portugal, representada
pelo presidente da direção, Prof. Doutor José
Manuel Tedim, e a Academia Alagoana de Letras (AAL), com sede na Casa Jorge de Lima,
Maceió, Alagoas, Brasil, por seu presidente da
direção, Prof. Doutor Alberto Rostand Lanverly,
designadas a seguir por “partes”, consideram
do maior interesse para a prossecução dos seus
objetivos o desenvolvimento das relações de
cooperação abaixo definidas e, no respeito aos
estatutos que as regem, estabelecem o presente acordo.
2 – Finalidade
O presente Acordo tem como objetivo promover a cooperação entre as duas instituições
com o fim de realizarem conjuntamente atividades destinadas à promoção das culturas portuguesa e brasileira em todos os continentes e,
notadamente, nos países lusófonos.

a) Promoção conjunta de eventos culturais,
em Portugal e no Brasil;
b) Intercâmbio entre ambas as instituições
através das suas direções ou dos seus membros
mandatados para o efeito, na participação em
congressos, palestras ou outros eventos de divulgação de trabalhos científicos, literários ou
artísticos;

d) Compartilhamento de documentação e informação de interesses comuns;
e) Acolhimento e apoio a professores, investigadores e estudantes em trânsito ou permanência no caso de estarem a desenvolver investigação ou divulgação de projetos suscetíveis de
enquadramento nas atividades das instituições
signatárias, nomeadamente as que têm como
matéria a nossa História comum;
f) Planeamento e execução de projetos e
estudos nos domínios de suas especificidades,
nomeadamente na consolidação dos renomes
mundiais de Eça de Queirós e de Graciliano Ramos.
3.2 – Cada ação de cooperação estabelecida
será programada e formalizada através de assinatura de acordo específico.
4 – Propriedade intelectual
4.1 - As atividades de produção intelectual
decorrentes deste acordo respeitarão os Direitos de Autor dos participantes de acordo com
a lei do respetivo país de origem.
4.2 – No caso de produção conjunta, e no
caso dos Direitos de Autor serem atribuídos às
instituições, estas deverão previamente articular-se com os acordos internacionais aplicáveis
e a respetiva lei nacional.
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5 – Financiamento
Cabe a cada uma das instituições a responsabilidade de obter os apoios financeiros necessários ao custeio das atividades previstas no
presente Acordo, os quais serão previamente
referidos nos acordos específicos para cada um
deles, como prevê o ponto 3.2.
6 – Gestão do Acordo
A gestão deste Acordo, e dos acordos específicos para cada ação, será feita pelas respetivas direções, que para tal poderão criar uma
comissão específica sob a sua direta tutela.
7- Seguros
Todos os participantes que ao abrigo deste
Acordo se desloquem entre ambos os países
terão de ter previamente cumprido as determinações de Saúde ou outras legalmente exigidas.

9.2 – Na impossibilidade de resolução pela
via da negociação consensual, as partes deverão recorrer à arbitragem, caso em que cada
uma das partes escolherá um árbitro e as duas,
de comum acordo, escolherão um terceiro.
O presente Acordo foi lido por ambas as partes que, inteiradas do seu conteúdo, o assinam
em duplicado.
Pela Academia Alagoana de Letras: Alberto
Rostand Lanverly, Prof. Doutor
Pela associação Amigos do Solar Condes de Resende- Confraria Queirosiana (ASCR-CQ): José
Manuel Tedim, Prof. Doutor.
Assinado em simultâneo, na Academia Alagoana de Letras, em Maceió, Alagoas, Brasil e
no Solar Condes de Resende, Vila Nova de Gaia,
Portugal, a 12 de maio de 2021.

8 – Vigência e alteração do Acordo
8.1 – O presente Acordo terá a duração de
cinco anos a contar da data da sua assinatura,
podendo ser renovado por igual período, mediante a comunicação de uma das partes com
a antecedência mínima de 90 dias.
8.2 – Qualquer modificação ou alteração
deste Acordo realizar-se-á mediante aceitação expressa de ambas as partes e requererá
o mesmo procedimento usado na elaboração
inicial.
8.3 – No caso de resolução, ambas as instituições tomarão as medidas necessárias para
evitar qualquer prejuízo para si próprias ou
para terceiros, entendendo-se que as ações
iniciadas deverão continuar até às suas conclusões.
9 – Resolução de conflitos
9.1 – As partes de comum acordo deverão
procurar dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente acordo através
de negociação consensual.
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