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EDITORIAL
Com este número da “Revista da Maia – Nova Série”, entramos no terceiro ano desta
publicação.
Este ano corresponde a um período de grande atividade do nosso Pelouro, nomeadamente
no que diz respeito a produção própria e a acontecimentos “da casa”.
Levamos a cabo o Congresso Internacional “Caminhos de Santiago e o seu impacto no
Turismo do Norte de Portugal e Galiza”, já está aí a Exposição “A Grande Guerra, a Maia e os
Maiatos”, a Biblioteca Municipal, ao fim de um longo processo entrou finalmente para a Rede de
Bibliotecas de Leitura Pública, realizaram-se várias conferências e exposições, quer nas nossas
instalações, quer descentralizando, por exemplo, para a galeria do Centro Comercial Maia Jardim.
Eis uma das funções desta revista – dar a conhecer as nossas atividades. E como vereis, e
uma vez mais, este número cumpre cabalmente esta missão.
Mas os meses que faltam de 2018 e todos os do ano de 2019 serão de grande azáfama e de
importante produção. Conclusão da evocação da Grande Guerra, com um colóquio, um memorial e o
lançamento de um livro, assim como um encontro de escritores que trabalharam a Grande Guerra;
centenário de Papiniano Carlos; 500 anos do Foral da Maia, com uma enorme panóplia de atividades
que em breve daremos a conhecer; tudo sem esquecer os 900 anos da sagração de Paio Mendes da
Maia como Arcebispo de Braga, este sim, a merecer na nossa terra e sua terra uma estátua, e bem
grande, pela importância que teve para o país.
Já aqui referi que a História só é importante enquanto “Lição”. Uma lição que não tem como
“sumário” o passado, mas sim o presente, recorrendo ao “ontem” para a clarificação possível do
“hoje”. Dito de outra forma, para entendermos quem somos, onde estamos e para onde poderemos ir,
temos que ter uma noção de quem fomos e de onde viemos, e como até hoje ainda não foram
inventadas máquinas que nos permitam viajar no tempo, não temos outro caminho que não seja a
investigação histórica.
Com a Revista da Maia – Nova Série procuramos seguir exatamente este caminho. E pelo
retorno que remos tido creio que estamos a conseguir.
Boas leituras e boas férias, se for caso disso
Mário Nuno Neves
(Diretor)
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O DESTAQUE DO EDITOR
Os “santos da casa” fazem ou não fazem “milagres”?
Fazem, sim senhor. Ou melhor, nós, os da casa, também sabemos fazer coisas bem-feitas.
Tenhamos os meios, materiais e humanos, e as coisas aparecerão feitas como deve ser. É que “nós”
estudamos pelos mesmos livros e tivemos os mesmos mestres que “eles”; vivemos, vimos, lemos e
assistimos a coisas importantes, tal como “eles”; temos experiência, tal como “eles” e estamos
habituados a fazer muito com pouco, enquanto “eles” tantas vezes fazem pouco com muito. Só que
“eles”, por muitas razões, às vezes se calhar menos confessáveis, têm a comunicação com eles, e por
isso, o pouco que façam parece enorme, enquanto o muito que fazemos não sai de um círculo restrito.
E, infelizmente, neste mundo de espetáculo, o que não veio na comunicação social, não aconteceu.
Vem este desabafo a propósito de duas atividades muito significativas que “nós” levamos a
cabo, e de que daremos conta neste número.
Uma foi, o Congresso Internacional “Caminhos de Santiago e o seu impacto no Turismo do
Norte de Portugal e Galiza”, que se realizou no Fórum da Maia em 1 e 2 de junho. Reunindo vários
especialistas, alguns de renome mundial, discutiu-se esta temática de uma forma profunda, mas muito
participada.

E também já está aí, inaugurada no dia 29 ao fim da tarde, a Exposição “A Grande Guerra,
a Maia e os Maiatos”, um dos pontos mais altos do projeto A Maia e os Maiatos na Grande Guerra,
que a Câmara Municipal da Maia leva a cabo regularmente desde 2014.

Feitas por “nós”, claro, mas feitas a pensar em vós. Como escreveu o Doutor Mário Nuno
Neves num Editorial, “para os maiatos e para os que querem aprender a sê-lo”.
José Maia Marques
(Editor)
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Os painéis de azulejos da Igreja de Silva Escura:
um tesouro artístico de dimensão nacional e uma paternidade especial
Gonçalo Marques*
Dedicamos este trabalho a António Armindo Soares, ilustre
silvaescurense, já desaparecido do nosso convívio e a Jorge Henrique
Pais da Silva (1929-1977), notável Historiador de Arte a quem a Maia
deve exemplar estudo do seu Património Cultural.

Resumo: O presente estudo surgiu, espontaneamente, da preparação de uma visita guiada à Igreja Matriz de
Silva Escura e da perceção da riqueza artística que as suas paredes encerram. Nesse sentido, focaremos, com grande
especialidade, os seus painéis de azulejos, cuja leitura e interpretação foi feita pelos historiadores de arte Pais da Silva e
Santos Simões. Procuraremos fixar e reportar alguns dos dados mais relevantes do que a historiografia vem produzindo
sobre a azulejaria barroca e a forma como podemos enquadrar os painéis de Silva Escura nas dinâmicas globais e nacionais
da produção artística.
Palavras-chave: Azulejo, Silva Escura, António Oliveira Bernardes.

1. Introdução
O Concelho da Maia tem sido reconhecido, do ponto de vista do seu património cultural de
matriz religiosa – mormente no que concerne ao estilo barroco – como um dos territórios com maior
aproveitamento e valorização
deste cambiante artístico no
território envolvente da cidade do
Porto.
De
facto,
basta
atentarmos no completo e
rigoroso estudo empreendido, em
1955, por Jorge Henrique Pais da
Silva (1929-1977) intitulado
“Subsídios para o estudo do
Barroco na Maia” que constituiu
a sua dissertação para obtenção
do grau de Licenciado em
Ciências Históricas e Filosóficas
na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa (Silva,
1993) para nos depararmos com Fig. 1 – Igreja de Silva Escura. Fotografia Câmara Municipal da Maia
*

Docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Doutor em História pela Universidade do Porto.
Investigador Integrado do CITCEM, da Universidade do Porto.
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uma análise detalhada e minuciosa das igrejas matrizes de Silva Escura, Maia (Barreiros), Nogueira,
Moreira, Folgosa, entre outras, para nos apercebermos da grande variedade interpretativa, icónica e,
até, figurativa, do Barroco Maiato. Vale a pena reler este trabalho e fazê-lo, trinta e dois anos depois,
com os novos dados que a investigação nos foi revelando.
Fig. 2 – Fotografia de Jorge Henrique Pais da Silva
(Universidade de Lisboa) e frontispício da
monografia onde está publicada a Dissertação de
Licenciatura do insigne historiador de Arte

É neste âmbito que este estudo se
insere, procurando compilar dados mais
conhecidos e outros, quem sabe, talvez
menos difundidos, mas que nos merecem a
segurança de um maturado percurso dos
investigadores em questão. A Maia deve ter
orgulho naquilo que a distingue dos demais territórios da área metropolitana do Porto – estamos em
crer que a existência destes painéis de azulejo, por si sós e de todo o conjunto da Igreja Matriz de
Silva Escura como expoente do Barroco Joanino justificam, de forma clara, o desenvolvimento de
um circuito turístico que traga, até à Maia, um fluxo turístico cada vez mais intenso e concentrado na
“Invicta Cidade” do Porto, por forma que o turista fique com uma imagem mais completa do território
envolvente da urbe portuense, aproveitando a proximidade – e localização – do aeroporto Francisco
Sá Carneiro dentro do território maiato.
Alguém duvida que, depois de visitar o Barroco
pujante e urbano, por exemplo, de São Francisco do Porto,
não ficaria o turista mais enriquecido e valorizado na sua
experiência cultural com uma manifestação distinta, ao
mesmo tempo mais autêntica e telúrica – o turista atual
procura cada vez mais este tipo de experiências, como a
literatura evidencia – como a da visita aos retábulos e painéis
de azulejos da Igreja Matriz de Santa Maria de Silva Escura?
A Igreja de Silva Escura é reconhecida, como um
templo cuja riqueza artística e decorativa merece uma menção
especial, sobretudo quando falamos do Barroco Nacional. De
acordo com os Monumentos Nacionais, no seu sistema de
informação de bens culturais “[é de] arquitetura religiosa, [de
feição] barroca. Igreja paroquial de planta longitudinal e nave
única com decoração exterior de grande simplicidade e
interior profusamente decorado com retábulos de talha
dourada e policromada de estilo nacional, inserindo-se
decorativamente na tipologia das chamadas igreja forradas a Fig. 3 – Pia Batismal da Igreja Matriz de
Silva Escura. Fonte: blogue momentos de
ouro. [Tem] cantaria pintada com motivos grotescos” 1 .
um olhar
1

Fonte: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4906
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Como refere Jorge Henrique Pais da Silva “a reconstrução da Igreja Paroquial de Silva
Escura data talvez de 1721, ano que se encontra inscrito na verga da porta lateral, na nave, do 1. da
Epístola. Desta ocasião parece datar igualmente parte da obra de talha do cruzeiro desta igreja” (Silva,
1993, 213).
Fig. 4 – Fachada lateral direita da Igreja Matriz de Silva Escura
em que se lê a data de 1721 e se vê, no nicho superior, uma
belíssima imagem de Nossa Senhora com o Menino em pedra de
Ançã. Fonte: Diocese do Porto e Monumentos Nacionais,
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=490
6. Esta é a fonte desta e das restantes fotografias do Secretariado
Diocesano de Bens Culturais.

Entretanto,
após
este
vasto
programa
reconstrutivo, dá-se a fatalidade do Terramoto de Lisboa,
de 1755 que, como se sabe, teve efeitos e réplicas numa
parte importante do território continental do Reino de
Portugal e que prejudicou os esforços significativos de
(re)embelezamento da matriz silvaescurense empreendidos
30 anos antes. Aliás, as Memórias Paroquiais de 1758, sobre
a Igreja Matriz, especificamente, deixam-nos o seguinte
registo em resposta aos quesitos nº 26 e 27:
“N26 Padeceo esta Igreja no terremoto que ouve
em o anno de mil e sete centos e sincoenta e sinco o cahirem
lhe as cruzes dos cruzeiros huas sobre os telhados, outras no
Adro, e tudo hoje esta reparado.
N27 Nesta Igreja se faz a publicação das Bulas da Santa Cruzada com a sintençia de oito
freguesias que a ela concorrem a saber Sam Mamede de Cornado, Sam Romam de Cornado, Sam
Pedro de Avioso, Santa Maria de Avioso, o Salvador de Gondim de Malta, Sam Martinho de Barca,
Sam Romam de Vermoim e Santa Maria de Nogueira”.
Fig. 5 – Trecho da Memória
Paroquial de Silva Escura.
Fonte: Arquivo Nacional da
Torre do Tombo.

Apesar de todas as
adversidades, não cessaram
de trabalhar os nossos
antepassados desta freguesia
para recuperar e reedificar
todas
as
estruturas
danificadas com o terrível
terramoto,
como
estes
trechos memorialísticos nos
demonstram, de forma evidente. Outro traço saliente foi o grande espírito comunitário das freguesias
circunvizinhas de silva escura, cujo esforço fica claro na angariação de fundos para a Bula da Cruzada.
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Quanto ao retábulo
principal da capela-mor, escreve
Jorge Henrique Pais da Silva:
“neste retábulo de Silva Escura
transparece uma intenção de
decoração total, com recurso
principalmente à folha de acanto,
de tal modo profusa, entrelaçada e
revolta – e com o mesmo caráter
áspero das que aparecem
representadas nas molduras de
azulejos que separam os diferentes
painéis cerâmicos das paredes da
capela-mor – que à distância nos
dá a sensação de terem sido
empregados arabescos. Mas a
estrutura do retábulo não é aqui
desintegrada pela ornamentação,
verificando-se mesmo equilíbrio
na maneira porque os temas
decorativos foram distribuídos,
deixando aflorar com relativa
nitidez as linhas mestras da
Fig. 6 – Nave e Capela-Mor da Igreja Matriz de Silva Escura.
composição. A própria estatuária,
Fotografia: Diocese do Porto
se bem que chamada a animar o
coroamento do retábulo, não chega a perturbar a montagem límpida das diferentes peças estruturais
(…) o ouro pálido da talha da capela-mor, a ilusão do arabesco dos seus ornatos, combinam-se, um
pouco inesperadamente de maneira harmoniosa, com a decoração do cruzeiro da igreja” (Silva, 1993,
251-52).
Será na sequência de todo este conjunto de intervenções setecentistas que a Igreja de Silva
Escura ganha a escala e a dimensão artística que hoje lhe reconhecemos no quadro do Barroco
Nacional, mais especificamente numa verdadeira reinterpretação do estilo Joanino. De acordo com
Pais da Silva “[…] os revestimentos de azulejos encontram-se sempre nas paredes da capela e são
geralmente de aposição moderna. Apenas os muros da capela-mor da igreja de Silva Escura se
apresentam revestidos de azulejos de desenho setecentista de figura: do lado do Evangelho três
momentos da vida da Virgem (Apresentação ao Templo, Assunção e Visita de Nossa Senhora a Santa
Isabel), do lado da Epístola, três passos da vida de Cristo (Adoração dos Pastores, Adoração dos Reis
Magos, Fuga para o Egipto). Estes quadros apresentam-se separados por faixas de azulejos onde
aparecem folhas de acanto; no friso superior estão representadas cartelas, querubins, atlantes sob
mísulas, etc., enquanto que o revestimento cerâmico da face do cruzeiro voltado para o altar-mor
mostra desenho arquitectónico, entablamentos, fragmentos de frontão, colunas torsas, com grinaldas
de flores revestindo inteiramente os sulcos do fuste, numa variante do modelo joanino (sem a divisória
do terço marcada, etc.), de que iremos encontrar exemplo em um retábulo de talha da Igreja Paroquial
de Barca” (Silva, 1993, 220-221).
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Preciosas e (ainda mais) ricas informações nos
fornece João Miguel dos Santos Simões (1907-1972), em
estudo desenvolvido para a Fundação Calouste
Gulbenkian2 , no final da década de 1960 - início de 1970
– que certamente serviu de base à publicação da sua obra
magna “A Azulejaria em Portugal no século XVIII” e cujo
teor transcrevemos:
“O lindo pequeno templo, de corpo e capela-mor,
tem de notável o teto pintado rocaille, em forro abobadado.
Fig. 7 – Santos Simões, Historiador de Arte
A talha do arco triunfal com os dois altares colaterais e Azulejista. Fonte: Fundação Calouste
também é notável, com seus nichos e frontais. Na Capela Gulbenkian
Mor está o forro parietal de azulejo, que cobre de parâmetro até à sanca em 34 de alto, em grandes
painéis figurando passos marianos. A pintura é azul e a cercadura de folhas contorcidas. Os painéis são;
Do lado da epístola:
Do lado do evangelho:
1. Nascimento de Jesus e Pastores
2. Adoração dos Magos
3. Descanso da fuga para o Egipto

4. Apresentação de Nossa Senhora ao Templo
5. Assunção
6. Visitação a Santa Isabel

Fig. 8 – Esquerda: São Geraldo de Moissac. Painel da capela de São Geraldo, na Sé de Braga, da autoria de
Mestre António de Oliveira Bernardes. Fotografia: Agência Ecclesia. Direita: Pregação de São João, de Mestre
António de Oliveira Bernardes (1710). Fonte: Museu Nacional do Azulejo

E continua Santos Simões: “O desenho e a pintura da figuração acusam, nitidamente, a
“escola” de O. Bernardes e a sua intervenção direta reconhece-se, por exemplo, na face da Virgem e
do Menino, no painel do Descanso para o Egipto. Será, provavelmente, trabalho de ca. 1720-25.
Notável é o revestimento interno do arco triunfal, infelizmente prejudicado por um quadro
elétrico – montado em 1942 – e onde o artista pintou duas colunas salomónicas e perspetivou sobre
o arco. A parte superior e inferior dos painéis é rematada por friso de 3 de alto, provavelmente de ca.
de 1740, com cartelas de emblema marianos”.

2

Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian – Concelho da Maia – ficheiro do Inventário de Azulejaria, Igreja de Silva Escura.
URL: http://digitile.gulbenkian.pt/cdm/compoundobject/collection/jmss/id/5755/rec/29
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O

presente trabalho é
assinado por um reputadíssimo
investigador que, recorde-se, foi
Historiador de Arte especialista na
área do Azulejo e diplomado em
Engenharia Têxtil pela École
Supérieur de Filature et Tissage de
Mulhouse. Foi um dos promotores do
Museu Nacional do Azulejo e
publicou o monumental trabalho
“Azulejaria em Portugal no século
XVIII”, publicado, em 1979
(reeditado em 1997), pela Fundação
Calouste Gulbenkian, em que se
colhem os principais dados para os
estudos de Azulejaria no nosso país
como numa autêntica “Bíblia” sobre
a matéria.
Dito isto, não temos a mais
pequena dúvida em partilhar com o
público leitor, os maiatos e toda a
comunidade científica, a fiabilidade e
segurança desta informação, que é ao
mesmo tempo a da paternidade dos
painéis de azulejo que Santos Simões
atribui ao grande mestre da azulejaria
Fig. 9 – Perspetiva global dos painéis do lado da epístola.
Fotografia de António Armindo Soares.
portuguesa que é António de Oliveira
Fonte http://antonioarmindosoares.blogspot.pt/2008/12/silva-escuraBernardes (1686 - 1732) autor, entre
maia-uma-terra-com-histria.html
tantas e tantas obras, dos magníficos
painéis da Capela de São Geraldo, na Sé de Braga, uma das suas obras primas.

Fig. 10 – Assinatura de Mestre António de Oliveira Bernardes no Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios, em Lamego. Fonte: Google Imagens

Em Silva Escura, a sua “Escola” – de que fazia parte, recorde-se o filho, Policarpo de
Oliveira Bernardes (que tem notável obra na Misericórdia de Viana do Castelo) – saiu fortalecida e
enriquecida nestes painéis que terão demorado cerca de meia década a produzir e a montar. Com
efeito, é uma Honra para esta comunidade maiata ter no seu seio uma obra – com intervenção direta
10
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– deste Grande Mestre do Azulejo em Portugal. Sobre este tema, veja-se o que diz o grande historiador
do azulejo que é José Meco “os grandes pintores António de Oliveira Bernardes e o seu filho
Policarpo podem ser considerados como os representantes supremos do ciclo dos mestres de toda a
azulejaria em Portugal” (Meco, 1989, 222).
Sobre a obra de António de Oliveira Bernardes, dirá o já citado historiador que “Bernardes
foi especialmente um mestre na modelação das figuras e na sugestão dos espaços envolventes, graças
a uma formação bastante apurada e erudita que lhe permitiu o desenho rigoroso das formas e a
construção perspectivada das arquitecturas e restantes elementos ambienciais. Foi também, acima de
tudo, um genial manipulador da luz e dos seus jogos de sombras sobre os volumes representados,
através de uma variedade prodigiosa de densidades cromáticas, desde os tons de azul mais carregados
e densos, que emprestam a esses volumes uma força escultórica, até aos esfumados e esbatidos mais
conseguidos do azulejo português, que dão aos seus trabalhos uma expressão plástica extraordinária”
(Meco, 1989, 225).
Sobre a organização temática e simbólica dos painéis, afirma que “muitos dos painéis
figurativos de Bernardes têm uma organização relativamente simples, como os da Sé de Braga (…)”.
Já noutros casos “a proliferação de cercaduras com formas barrocas dinâmicas e com motivos
escultóricos profusos (…)” (Meco, 1989, 225). Relativamente ao conjunto global da obra e à
valoração tradicional do trabalho do clã Oliveira Bernardes “a importância da obra de António de
Oliveira Bernardes abafou durante muito tempo a de Policarpo, quase sempre considerado apenas
como um epígono do pai, com excepção da lúcida visão de Vergílio Correia, que definiu a sua obra
como «decerto o mais extraordinário monumento artístico que nos legou o segundo quartel do século
XVIII», a qual não diminui de nenhuma maneira a obra de António, já que a sua fase primordial é
situável no primeiro quartel do século”. Se Policarpo foi o principal discípulo e colaborador do pai, a
sua obra atingiu também um carácter próprio e uma importância comparável á de António” (Meco,

Fig. 11 – Apresentação de Nossa Senhora ao Templo. Fotografia de António Armindo Soares
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1989, 225).
Esta última informação de José Meco faz-nos acalentar, fundamentadamente, a hipótese de,
nos painéis de Silva Escura terem trabalhado António de Oliveira Bernardes, já numa fase final da
sua produção (recorde-se que estamos entre os anos de 1720-25) e, provavelmente, o filho Policarpo,
que lhe seguiu “as pisadas” e que, dessa forma, (re)afirmou a marca da Escola que ambos os atores
deixaram, perenemente, na História da nossa Azulejaria.
Seja-nos agora permitido uma vista mais pormenorizada de duas das cenas expostas: em primeiro
lugar, ilustrada na página anterior, a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo.
É uma perspetiva enriquecedora e “heterodoxa”, em que o protagonismo é colocado no
feminino, afinal na Mãe de Deus que é a padroeira da paróquia e do templo. Sobre esta matéria,
escrevem os Dehonianos que “a Apresentação de Maria ao templo de Jerusalém é descrita apenas nos
evangelhos apócrifos. O imperador Justiniano mandou construir junto desse templo uma basílica,
Santa Maria a Nova, que foi dedicada no dia 21 de Novembro de 543. A memória litúrgica da
Apresentação de Maria começou a ser celebrada em Constantinopla, no século VIII, espalhando-se
pouco a pouco no Oriente. No Ocidente, esta festa também se desenvolveu lentamente. Em 1472 foi
alargada a algumas igrejas latinas, parecendo no Missal Romano apenas em 1505. É uma daquelas
festas que, no dizer de Paulo VI, «para além do dado apócrifo, propõem conteúdos de alto valor
exemplar e dão continuidade a veneráveis tradições» (Marialis cultus 8)”3.

Fig. 11 – Assunção da Virgem. Fotografia: Diocese do Porto

Depois, a imagem acima: a Assunção de Nossa Senhora,
Trata-se de um quadro destacado por uma conjugação de nuvens com anjos que encaram
3

Fonte de informação: http://www.dehonianos.org/portal/dia-liturgia/apresentacao-da-virgem-santa-maria/?mc_id=804
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aquele momento solene com respeito e admiração. Tecnicamente apurado e com uma irrepreensível
sensibilidade face ao(s) pormenor(es). Segundo o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura “a
mais antiga prova da solenidade da Assunção remontará aos século V-VI, embora se pense que esses
textos contêm material que remonta, pelo menos, ao século III. Os textos mais remotos são
conhecidos como as narrativas do “Transitus” (isto é, relacionam-se com a morte da Virgem) e
contêm grandes variações nos seus detalhes, refletindo, provavelmente, o facto de terem emergido de
diferentes tradições locais. Todavia, alguns elementos são constantes. Por exemplo, à Virgem é
antecipadamente comunicado – normalmente por um anjo – que está prestes a morrer, e os apóstolos
são miraculosamente transportados de vários pontos do mundo para estarem presentes ao seu lado,
deitada no leito” 4.
De facto, qualquer uma destas cenas se insere quer nas temáticas, quer no interesse, quer no
traço de Mestre Oliveira Bernardes. Maria do Rosário Carvalho, especialista na área, em trabalho de
Doutoramento, confirma a identificação feita por Santos Simões (Carvalho, 2012, 71).
O painel do Museu Nacional do Azulejo é bem semelhante – estilística e tecnicamente, sem
qualquer dúvida – aos que anteriormente apresentamos da Matriz de Silva Escura. Importa agora,
depois de confirmada esta paternidade que se possa, urbi et orbi espalhar esta notícia e trazer mais
visitantes, peregrinos, turistas ou simplesmente curiosos cidadãos.

Fig. 12 Assunção da Virgem. Fotografia: Diocese do Porto

Fig. 13 - Fuga para o Egipto, de Policarpo de Oliveira Bernardes. Fonte: Museu Nacional do Azulejo

Pela nossa parte, ficamos contentes que o conhecimento destes dados possa trazer um
renovado apelo à importância da valorização, divulgação e promoção do conhecimento do Património
Cultural: não apenas porque estamos em 2018, ano internacional a esta temática nevrálgica dedicado,
mas também porque a cidadania, a responsabilidade social e o devir das nossas comunidades a isso
obriga.
4

Fonte de informação: http://www.snpcultura.org/assuncao_Virgem_espiritualidade_arte_cultura.html
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A importância do ouro e seus ornatos na sociedade do Noroeste de Portugal.
O uso do ouro popular na Maia.
Sara Lobão Martins*
Resumo: O Noroeste de Portugal, sempre teve muita apetência para o uso do mineral amarelo. A existência de
adornos no norte de Portugal, remonta a períodos muito antigos, mas é no período castrejo, a “cultura dos castros” que
este metal é fortemente trabalhado nesta zona do país. A vontade de aquisição deste metal, foi importantíssima ao longo
de toda a história, sendo testemunho dos avanços e recuos que a economia ia tendo. O ouro no Noroeste português
proporcionou a grande e variada utilização de ornatos em tempos remotos, tendo influenciando o gosto que se desenvolveu
nesta região por adereços e moedas deste metal, através dos séculos. A ligação que as gentes da Maia têm com a terra e a
criação de gado e posterior venda nas feiras, proporciona o contato com os ourives da época, que ajudam a disseminar
um pouco por todo o Norte a “moda” do ouro popular. Esta opulência chegou até aos dias de hoje, seja ela exibida junto
com os trajes em dias de festa, ou até mesmo como sinal de culturalidade e tradição que se transmite de forma intemporal.
Palavras-chave: Ouro; Ouro popular; Retrato de família

1. Da pré-história aos dias de hoje
O adorno de uso pessoal que se conhece como de maior antiguidade data do Período
Paleolítico. Esta é uma altura em que a determinação da origem dos adornos é mais difícil, mas cuja
existência se encontra documentada desde aproximadamente 35 mil anos a.C.
Estes objetos, são classificados em objetos de dependurar ou pingentes, detentores de um
buraco para passagem de um fio, ou objetos de adereço nos quais eram visíveis ranhuras para a fixação
de um laço. Os Homens desta época começam então por escolher objetos recolhidos na natureza que
se crê servirem não só como simples objeto de adorno, mas também como troféu de caça, que serviam
como ostentação e prova de valentia, bem como símbolos religiosos 1.
São assim inúmeros os registros materiais produzidos pelas culturas mais antigas, dos quais
existem achados arqueológicos que nos mostram indícios da presença de adornos desde a Pré-história.
Ainda que não existam fontes escritas que o testemunhem, os vestígios que nos deixam tornam-se em
“legados”, dessa forma de valorização e adorno do corpo humano.
Os adornos cuidadosamente escolhidos, feitos em conchas, ossos, pedaços de rochas bem
como presas de animais, serão os mais primitivos adornos corporais da época. Mas a descoberta de
simples objetos feitos em ouro, mostram que este metal, este precioso metal, maleável na sua
manipulação, logo terá tomado conta das preferências do Homem.
Como prova disso, tal como em outros locais, foi encontrada na Maia, uma conta em folha
de ouro com forma tubular, que apresenta como motivo decorativo duas linhas incisas em cada
extremidade. Foi identificada em 2005 durante trabalhos arqueológicos de prospeção no Sítio da
* Câmara Municipal da Maia – Museu de História e Etnologia da Terra da Maia.
1

Crê-se que por esta altura, o Homem Pré-histórico, tal como desenvolve a pintura nos seus momentos de ócio, desenvolve
a conceção bem como as técnicas dos objetos de adorno.
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Bouça da Cova da Moura, em Águas Santas.
Fig. 1 - Conta de colar. Fotografia Manuel Santos;
Museu D. Diogo de Sousa. Proprietário Câmara
Municipal da Maia

Do período Neolítico destacam-se ainda contas de ouro encontradas nas grutas de Palmela
bem como dois brincos de ouro da gruta da Ermegeira, muito embora estes últimos sejam da época
do Bronze, assim como xorcas, diademas, colares e braceletes, anéis e fíbulas.
A necessidade de se enfeitar desde os tempos pré-históricos é tal como na pintura, uma forma
de se expressarem. Gravar ou pintar as paredes das cavernas com cenas do quotidiano e com registros
gráficos dos animais e da própria caçada em si, serviam para se diferenciar, com uma linguagem
subjacente de comunicação. A própria pintura do corpo serviria para o Homem se tornar diferente e
mais belo, uma vez que os corpos quase nus, naquela altura, aos olhos do Homem tinham pouco de
“belo”, perante as outras espécies existentes. Pintar e ourar os corpos eram fruto de uma forma de
comunicação, de afirmação, de distinção e elevação do eu perante os outros. O uso de adornos poderia
assim, estar associado à função de amuleto, um objeto detentor de poderes e de qualidades, mas
também uma forma de evitar males. Tal como refere o museólogo John Mack, (1995, p.9) a joia é
uma das mais antigas manifestações artísticas do Homem “ora significa fé e devoção; ora status
social, económico e cultural; ora amuleto; ora veículo da cura; ora apenas um objeto de decoração”.
Com o passar dos anos, desde 5000 anos antes de
Cristo, com as melhorias introduzidas nas técnicas de fundição,
bem como na descoberta de novos metais e ligas, foi crescente
a especialização dos artesãos que trabalhavam com os mesmos.
O ferro e o bronze tiveram menor prestígio pela abundância,
tendo sido destinados a utilizações de acordo com suas
propriedades físicas (armas, armaduras, etc.). Ao invés disso,
os metais raros destinavam-se ao trabalho mais fino e eram
empregados em objetos decorativos bem como na cunhagem
de moedas. Daí que o ouro das minas ou de depósitos aluviais,
tivesse sido explorado durante praticamente toda a história do
homem. No entanto, foi no segundo milénio a.C. que o homem
começou a minerar o metal.
Fig. 2 - Arrecada (VIII a.C. - VI a.C. Na Antiguidade, destacaram-se os Egípcios, Etruscos Idade do Ferro, Museu Nacional de
Arqueologia,
Lisboa.
Fonte:
e Gregos nos elaborados colares e ornamentos de ouro, símbolo http://memoriasimagens.blogspot.com/20
de nobreza e destaque.
13/09/filigrana.html
Da Mesopotâmia, tal como era conhecida pelos antigos gregos, (4000 a.C.) à Suméria,
passando pelo Antigo Egipto onde o ouro2 teve um papel de grande relevância, cuja cor nos recorda
a do Sol, eram-lhe atribuídas propriedades mágicas.
Por todo o Oriente o uso do ouro foi florescendo, dos Bizantinos aos Bárbaros, todas as
Nações foram absorvidas pela beleza e consequente poder que o ouro trazia.
2

Do latim aurum, que significa aurora brilhante
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Adornos quer em casas, quer em objetos proliferam a um ritmo alucinante, com objetos
maravilhosos.
Na antiga Roma, ser enviado para as minas era uma punição comparável à de morrer na
arena dos coliseus. Deter ouro, sobretudo em moedas, era símbolo de poder e riqueza e a cunhagem
das mesmas surge no primeiro milénio antes de cristo, controlada pelos governantes que estabeleciam
o peso e a pureza do material empregue. De entre as muitas heranças que a Civilização Romana nos
deixou, a que mais disseminou pelo mundo fora chegando até aos dias de hoje foi a do uso das alianças
e do anel de compromisso. Romanos esses que recebem influências da Grécia, cujos testemunhos tais
como vasos de ouro e prata feitos por Schlieman em Micenas e em Troia vêm atestar a sua
proliferação e abundância.
As peças românicas que existem na ourivesaria portuguesa são de carácter religioso, sendo
que um deles é um exemplar datado de 1152 que se encontra no Museu Nacional Machado de Castro
– um cálice de prata dourada gravada. Existem ainda registos de outras peças com elevado valor tais
como: um cálice de 1187 existente no Museu Alberto Sampaio, uma cruz processional da Régua e o
núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga que contém três cálices provenientes de Alcobaça, bem
como uma cruz processional de ouro maciço cuja decoração apresenta ornatos gravados, pedraria e
filigranada datada de 1214 tendo sido legada por D. Sancho I ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

Fig. 3 – Esquerda: cálice de prata dourada de 1152. Museu Nacional Machado de
Castro. Fonte: Wikipédia Direita: Cálice de 1187. Museu Alberto Sampaio Fonte:
Wikipédia

A religião é tomada de igual modo pela vaidade da aquisição e ostentação do ouro, aplicado
em altares, obras de adoração, tais como relicários que se vêm adornados e transformados em
pequenas catedrais minúsculas, tal era a sua “imponência”. Os Ex votos também transmitiam a
importância do adorno áureo da população, dos fiéis, para com os santos, ornando-os com ouro
sempre que podiam.
Na Maia temos disso um exemplo: o Santo Lenho de Moreira.
Esta relíquia era já referida no testamento de Gonçalo Guterres, em 1085, sendo de admitir
que tivesse vindo pouco antes do Oriente.
Trata-se de um pequeno pedaço de madeira que se crê ter pertencido à Cruz de Cristo e que
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se encontra encastoado num esplêndido Relicário 3, verdadeira jóia da
Ourivesaria Portuguesa, representando uma cruz, em ouro e pedras
preciosas. Na cruz a figura de Cristo e na base Anjos orantes.
Mas o uso do ouro, quer em adornos, quer em objetos de
decoração evolui e desenvolve-se um pouco por todo mundo. Só mais
tarde com os descobrimentos é que a Europa beneficiou da fusão de
culturas, da descoberta e introdução de novos estilos, novas técnicas
de produção, conceitos e materiais, sendo que a maior riqueza em
termos ornamentais veio do contato com o Oriente.
A Índia passou, entretanto, a ser um dos principais
fornecedores de diamantes para todas as partes da Europa. Esta nova
via veio substituir as vias usadas pelos comerciantes durante séculos.
Desta forma Lisboa ganhou o título de cidade de referência para o
Fig. 4 – Santo Lenho de
comércio das gemas indianas que
Moreira, Foto: José Maia
Marques
chegavam à Europa, tornando o nosso país
dando um grande centro de comércio de joias.
A aproximação e troca entre culturas e de experiências entre os
ourives indianos e portugueses, deu origem a um estilo próprio, designado
por Indo-Português, sendo uma das técnicas mais utilizadas a da filigrana,
muito embora a sua origem ainda seja alvo de discussão na atualidade. É
desta época a peça mais representativa da ourivesaria portuguesa “A
Custódia de Belém”.
O florescimento da ourivesaria regional dá-se assim graças ao
ouro do Brasil, muito embora a extração do mesmo das minas existentes
no território peninsular, tivesse já uma grande abundância. Mas o inegável
afluxo do ouro vindo da América do Sul para o território Europeu no
século XIX fez com que a ourivesaria crescesse e se desenvolvesse cada
vez mais.
Foi por volta de 1695 que se iniciaram as chegadas de ouro vindo
do Brasil a Lisboa. Em 1715 rondavam os 12 400 kg. Entre subidas e
descidas foi chegando aos 20 000 kg por volta de 1725.
Fig. 5 – Custódia de Belém.
A importância do ouro vindo do Brasil era tanta, que regras Museu Nacional de Arte
Antiga. Lisboa
impostas neste país serviram até para limitar o garimpo do ouro para
proveito exclusivo dos Portugueses.
No Brasil os membros da Igreja tornaram-se uma ameaça diante da extração do ouro. Foram
determinadas proibições de padres e representantes das Ordens Primeiras no espaço geográfico da
região do ouro e da sua extração, sob a alegação de que eles eram os responsáveis pelo extravio do
mesmo, bem como de influenciar a população para que não pagassem impostos.
Graças às moedas de ouro, podem conseguir-se no estrangeiro as mercadorias que de outra
maneira teriam de se produzir no próprio país — ou então abster-se de as possuir.
3

Do latim relicarium, lugar dos restos / das relíquias. É o Objeto Litúrgico que usam para se colocar relíquias da Santa
Cruz ou dos santos para a veneração dos seus fiéis.
4
Ex voto significa: pela graça recebida. A intenção do Ex voto é o pagamento por algo que foi recebido (uma bênção).
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Proliferava a riqueza um pouco por todo o País, não sendo à toa que as referências históricas
deste período são dos tempos áureos de Portugal.
Por esta altura surgem também as ostentações por parte da Coroa, quer no uso do ouro, quer
no uso dos tecidos ricos, que dão mais tarde origem à “famosa” Pragmática contra o luxo6, que proibia
o luxo ao negro colonial. A meta ostensiva dessa lei era limitar as importações, que levaram o deficit
da balança de pagamentos de Portugal a atingir 769 mil libras esterlinas em 1731-1750, contra 389
mil entre 1705-1715.
Assim sendo, a Idade Média caracterizou-se pela supremacia da Igreja Cristã, com joias que
expressavam os ideais do cristianismo e do amor idealizado, tema central de praticamente toda a
joalheira da época.
A riqueza decorativa prolifera, sendo as igrejas e a sua talha decorada com o ouro da colónia
americana que mais deslumbram. As feiras e as tendas são o ponto de encontro de toda uma
população, onde os comerciantes de ouro se sobrepõem, colocando-os numa nova hierarquia de poder
em ascensão, uma nova burguesia.
Estes vendiam nas maiores feiras do Porto e Minho, onde incluíam também as povoações de
Barcelos, Trofa, Lameira, Famalicão, Vila das Aves e Riba d’Ave. O negócio da venda do ouro era
de tal forma próspero que quando não se vendia algo numa feira, logo recebiam encomenda e vendiam
na feira seguinte.
No verão, os comerciantes deslocavam-se à Póvoa de Varzim, pois era lá que se encontravam
a banhos as pessoas desta zona do país. O Naturalismo foi a maior fonte de inspiração para ourives e
joalheiros do século XVIII, tanto em Portugal como em praticamente toda a Europa. Vários são os
estilos que se seguem, do Renascimento ao Barroco, seguido do Neoclássico, passando pela
Revolução Francesa à Revolução Industrial, são momentos que ficam “gravados” na ourivesaria.
Mas a chegada das grandes Guerras torna as joias objeto de aquisição, pois eram uma
segurança financeira em tempos de crise. Por esta altura muitas obras primas de joalharia foram
provavelmente destruídas para dar lugar a novas peças. Mas já diz o ditado, “quem guarda tem” e
isso fez com que muitas das mais belas peças de ouro popular chegassem até aos dias de hoje.

2. Contextualização histórico social, económica e religiosa do Noroeste de
Portugal nos sécs. XIX e XX

O Noroeste de Portugal, sempre teve muita apetência para o uso do mineral amarelo,
conhecido pelo dourado dos altares das igrejas.

5

Alexandre de Gusmão, confidente do rei, foi apontado por Jaime Cortesão como o, verdadeiro autor da Pragmática
contra o luxo. Convocado para explicar o desequilíbrio da balança comercial a D. João V, informou que, desde as
primeiras décadas do século, os cidadãos lusitanos já encontravam noivas de boas famílias no Brasil, deixando assim
de mandar ouro de volta ao reino. Além disso, a moeda escoava-se para o estrangeiro, pela necessidade de suprir a
insuficiência cada vez maior da agricultura e da indústria de tecidos, o gosto de ostentação do rei e do reino e o
fascínio pelas mais preciosas pedras e os mais valiosos metais do além-mar.
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Perante um território administrativo como o das Terras da Maia, território este entre o Rio
ave e Douro, a situação geográfica entre a terra e o mar, as planícies e montanhas, as variadíssimas
atividades profissionais desde a pesca ao linho alvo, as suas vivências pelos perigos do mar e pelas
trovoadas da montanha ou tempos de chuva incessantes, levaram esta gente de fé a criar diversos
acontecimentos de caráter religioso, quase sempre associados a momentos lúdicos, tais como as
comemorações das colheitas, as romarias e procissões, sendo que as últimas são consideradas um
cortejo religioso, que tão bem podemos observar pelas ruas cidade, em todas as freguesias da nossa
terra.
As romarias, por sua vez tais como a do S. Bento, a da Nossa Senhora do Bom Despacho, a
da Santa Eufémia, a do Senhor de Matosinhos, a da Santa Rita, entre outras, têm em si um cunho
religioso mais carregado, porque albergam em si o caminhar com sacrifício e dificuldade, enfrentando
toda uma série de situações complexas que consistem não só na caminhada em si, mas também na
presença física no local sagrado e de adoração. Já as procissões, em dias de festa, mostram em todo
o seu esplendor a vaidade de um povo, a mentalidade das gentes. Por isso se pode afirmar que a
religião e a vida social caminham juntas lado a lado, tal como a vida material e espiritual. E é
precisamente em dias de festa ou acontecimentos
sociais, que se proporcionam momentos de
transmissão da moda tanto no vestir, como no calçar e
no adornar, sobretudo na figura feminina. Não é de
todo descabido que o trajar e o ourar andam de mãos
dadas pois é nestes momentos que se expõem ao mais
alto nível nos seus movimentos, nas festividades
religiosas ou lúdicas.
A diversidade e variedade de trajes, foi sem
dúvida muito influenciada pela condição do meio
ambiente de onde eram originários, onde podemos ver
na sua composição com cores e tecidos diferentes entre
si, desde o colorido no Noroeste em contradição com
os usados nas zonas de montanha, sendo estes últimos
mais escuros e de tecidos grossos.
Também nos adornos se verificam entre as
variadas regiões, embora na maioria das vezes um uso
quase transversal no ouro e nas joias, mas também
algumas peças que pelas suas características
especificas são facilmente identificadas como
“pertença” de uma determinada região. São disso um
Fig. 6 –D. Manuel II em 1890, com cinco meses, ao
grande exemplo os corações minhotos, associados de
colo de uma senhora vestida com o traje à Vianesa.
imediato às belas mordomas da Romaria da Senhora
Fonte: https://plataformacidadaniamonarquica.files. wordpress.
com/2015/08/rei-dom-manuel-ao-colo-de-minhota.jpg
da Agonia em Viana do Castelo.
[…]E sobre os seios entre cruzes, como espadas,
Além dos seus, mais trinta corações! […]. 6

6

Poema Lusitânia no Bairro Latino 3, inserido no livro Só, de António Nobre, Paris, 1892.
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A existência de adornos no norte de Portugal, remonta a períodos muito antigos, tal como já
foi referido, mas é no período castrejo, a “cultura dos castros” que este metal é fortemente trabalhado
nesta zona do país, seguido do período pré-romano e mais tarde, embora com menos opulência, e a
ver pelos achados arqueológicos na sua grande parte em forma “amoedado”, devido à ocupação
romana e à utilização do ouro em moeda de troca.
O ouro no Noroeste português proporcionou a grande e variada utilização de ornatos em
tempos remotos, tendo influenciando o gosto que se desenvolveu nesta região por adereços e moedas
deste metal, através dos séculos. Não é à toa que o Norte é uma região, em que a vaidade das moças
vem já de tempos idos, e em que a defesa deste espaço geográfico se destaca do resto do País. Já
assim o disse Miguel Esteves Cardoso que “…O Norte é mais português que Portugal (…) Mas o
Norte é onde Portugal começa…”.

Fig. 7 – Esquerda – Coração de
Viana em filigrana; Direita Cruz de
Malta.
Fonte: http://www.museudaourivesaria.
com

O gosto que a mulher do Minho tinha, e ainda tem nos dias de hoje pelo ouro, fez com que
o mesmo se tornasse numa arte popular, como se vê nestes dois versos populares:
Muito bonito é o ouro
No pescoço da donzela
E essa Arte conquistou todas classes sociais, sem qualquer exceção.
Considerando o seculo XIX e início do século XX, era comum que todas as raparigas
almejassem possuir um cordão de ouro, arrecadas ou pingentes, meias libras ou uma Cruz de Cristo.
Entre as mais abastadas era mais usual que fossem detentoras de relicários, de peças decoradas com
esmeraldas ou topázios, muito embora o seu uso ostensivo fosse limitado, por receio de furto, ficando
guardado apenas para ocasiões especiais uma vez que faziam parte do dote de cada uma. Em
determinadas alturas, algumas recorriam ao ouro da vizinha ou até mesmo da bondade das patroas,
para que lhes cedessem os ornatos áureos para o dia do casamento.
Por toda a região nortenha proliferavam as filigranas e as peças compactas ou de “chapa”,
algumas delas com pedras preciosas incrustadas. Muitas são as peças de ouro semelhantes entre si na
quer na técnica quer na tipologia, no entanto, na Maia, os cordões de 2 ou 3 voltas variavam na
espessura e no peso. As arrecadas, argolas e brincos, aparecem com mais frequência nos documentos
fotográficos da época, que se vão encontrando nas casas dos antigos lavradores da região entre o Ave
e o Douro, ao contrário da região do Minho e alto Minho, cujo uso frequente de peças de filigrana,
tais como a cruz de Malta e os brincos à rainha, ou à Vianesa ou picadinhos; os brincos à rei, as
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arrecadas de filigrana, os brincos de moedas, de chapola, parolos ou de luas, argolas barrocas ou de
carretilha, de tamanhos assinaláveis, que tentavam demonstrar o poder económico de cada uma.
Usavam também peças de ouro maciças chapeadas e os grossos cordões de mais de duas voltas.
Assim, ao peito traziam as pendurezas, os trancelins, os crucifixos, as cruzes de Malta, de sacramento,
de canovão ou barrocas, com imagens Santas, borboletas, alfinetes, pregadeiras e custódias.
Gondomar e Póvoa de Lanhoso, são sem dúvida dois grandes centros de produção de
ourivesaria, sendo conhecidos como os dois centros de produção de filigrana de maior qualidade.
Cada um deles apresenta diferenças que os caracterizam, nomeadamente no preenchimento das peças,
sendo as de Gondomar, mais preenchidas que as de Lanhoso.
A sua importância deve-se ao facto de se terem tornado nos grandes centros de distribuição
de ouro em todo o território, com a persistência dos vendedores ambulantes e a sua presença constante
nas feiras, festas e romarias, com posicionamento estratégico e de vasto aglomerado de pessoas.
Quer no século XIX como na primeira metade do século XX, são poucas as alterações que
se verificam na tipologia das peças. A filigrana, constitui, uma das formas mais características das
artes portuguesas. Já segundo Joaquim de Vasconcelos, a filigrana e o filigraneiro inserem-se no
quadro da arte: «o oleiro, o ourives na filigrana, o feitor de jugos principalmente para citar só três,
revelam-se os mais seguros e fieis adeptos da arte nacional. Eles nos conservam o alfabeto de formas
decorativas mais rico, mais variado, mais puro, mais genuíno que uma nação pode apresentar»
(Joaquim de Vasconcelos, Artes Decorativas, in “Notas sobre Portugal”, 1908).
Comprar uma peça de ouro, era considerado um luxo acessível a poucos. Mas o ouro não
era, nem é usado apenas pelas mulheres ricas. As mais pobres, sempre que conseguiam juntar “uns
tostões”, logo investiam num cordão.
A possibilidade de obter uma peça destas em ouro ou mesmo uns simples brincos que muitas
vezes eram substituídos por um entrançado de fios enfiados nas orelhas, evitando que o furo doloroso
feito nas mesmas logo à nascença não fechasse. Porque o fio e os brincos não eram considerados
como ouro, mas sim um amuleto que se usava sempre.
A mulher nunca tirava o fio nem os brincos, pois aquela que aparecesse sem os seus
“amuletos” era uma mulher fanada7. No dia do batismo, se a madrinha tivesse posses, seria uma
possibilidade de receber como presente um par de botõezinhos ou finas e pequenas argolas ou
arrecadas, as restantes, se não tivessem a mesma sorte, eram os fios que garantiam o furo para serem
usados esses brincos, quando os recebessem talvez no dia da comunhão solene. As arrecadas eram
ainda assim as preferidas de quase todas as mulheres desta zona, já Armando Coelho, na Cultura
Castreja do Noroeste, sublinha na definição de arrecada o facto de se distinguir “das restantes joias
pela leveza da sua estrutura, delicadeza das formas e riqueza da sua decoração.
Porque a crença no uso de tais brincos vinha do facto de ser nas orelhas (ouvido) onde temos
o buraco que segundo os mais supersticiosos, por lá podem entrar todos os males, bem como sair os
bons8.

7

Uma mulher sem brincos mostrava que passava necessidades e era considerada uma "mulher fanada". Por outro lado,
podia ter prometido aos Santos andar sem eles. Quando isso acontecia era tamanha a prova de sacrifício pois constituía
um verdadeiro tormento passar por fanada e era tido como um ato verdadeiramente estoico.
8
Daí que os brincos tivessem a função de amuleto, e as arrecadas em particular, que em forma de triângulo invertido na
parte terminal da mesma, tinham estilizado um cacho de uvas, símbolo de fertilidade. Por isso as mulheres as usavam
tanto, não as retirando nem enquanto dormiam, pois assim protegiam o corpo.
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Já os brincos à Rainha, que se distinguem pela parte redonda que sobressai, tendo em si um
“ventre germinado”, solto na pequena roda móvel por dentro, que poderá significar o filho preso à
mãe, mas ao mesmo tempo independente a sair do ventre 9. Nesta peça vemos também um triângulo
invertido, símbolo feminino de fertilidade. Ambos exemplares são uma manifestação de louvor, de
culto e do sagrado.
Principalmente a Noroeste, com o incremento da criação, engorda e exportação de gado,
favoreceu-se a acumulação de riqueza e consequente melhoria das condições de vida. Agora não são
só as mulheres a alterar a forma de se adornar, também os homens vão aparecendo com relógios de
bolso com corrente, anéis com libras de ouro incrustadas e até dentes de ouro.
Esta época da história da ruralidade foi o momento alto de aquisição de ornatos áureos juto
da população.
Gallois, comenta que "as camponesas (portuguesas) usam a saia curta com naturalidade e o
grande chapéu de palha ou feltro, gostam de se enfeitar com joias numerosas e variadas onde
predominam o ouro e a prata”.
Já lá dizia a cantiga popular maiata, com os “versos de ir à erva”, de onde extraímos esta
quadra:
“… sou maiata, sou maiata,
Trago chapéu à vareira;
Também sei falar de amores
Como qualquer lavradeira …”.
O ouro, utilizado como forma de ornamento, foi inegavelmente uma forma de aforro, uma
reserva de valores importante e utilizado como forma de transmissão de geração em geração. É
comum encontrar testamentos onde a vontade da testadora é nesse sentido, notória.
Relatos orais presenciados, a titulo de exemplo, em que o cordão de várias voltas, por
vontade da testadora era dividido em partes iguais pelas herdeiras.
Foram na sua maioria, as lavradeiras mais abastadas que o deixaram escrito em forma de
testamento, o que possibilitou ainda, conhecer a origem das suas posses. Foi com a alteração na
atividade ligada à terra, à criação e exportação de gado, que se deu a melhoria considerável da forma
de vida desta gente, cujo elevado lucro, possibilitou a aquisição de vastas quantidades de ouro, tanto
em peso como em medida.
A quantidade de ouro adquirido, está assim interligado com a atividade profissional e
económica das diferentes regiões, numa época marcada pelo incremento e produção de gado e
produtos agrícolas.
De acordo com os relatos, todos os anos saíam de Montalegre em direção a Braga,
Guimarães, Maia, entre outras localidades, cerca de 5 a 6.000 vitelos, que aí eram engordados com
milho, trevos e fenos, para serem vendidos depois nas feiras do litoral 10.

9

Esta pequena parte do brinco é designada de bambolina, porque balança.
Vd. CALDAS, Eugénio de Castro − A agricultura na História de Portugal. Lisboa: Empresa de Publicações Nacionais,
1998, p. 185.

10
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3. O ouro popular
Tal como já foi referido, a introdução e expansão de novas culturas, gado, milho e vinho
verde, contribuíram para o “enriquecimento “de Portugal, com incidência no Noroeste entre Douro e
Minho, favorecendo o poder de compra dos lavradores.
Em meados do século XX, a população agrícola havia já tomado para si quase todo o espaço
disponível de território.
A Maia não era exceção. A agricultura era sem dúvida alguma um elemento unificador deste
território, maioritariamente ligado à exploração agrícola, de pequenas parcelas de terreno, de
exploração familiar e de autossubsistência.
Verificada a existência de um grupo de objetos de
ouro usados com maior incidência entre Douro e Minho,
tais como: as argolas, arrecadas e brincos de vários modelos
e técnicas, com ou sem pedras incrustadas, cordões (o
desejo de toda a mulher), grilhões colares de contas,
relicários e esmaltes da Nossa Senhora da Conceição, as
gramalheiras, cruzes e corações. Todas estas peças fazem
parte do grupo das mais utilizadas pelas lavradeiras,
exibindo-as em dias de festa ou romaria.
As idas das mulheres às feiras, faziam com que
cobiçassem o ouro que viam nas outras e almejassem para
elas mesmas a aquisição de tão belas peças.
As incursões constantes às regiões mais próximas
da terra da Maia, fez com que a maiata trouxesse para cá o
uso das filigranas e dos costumes vianenses, sobretudo nos
brincos e nos corações. Corações esses que traduziam quer Fig. 8 – Medalha de N. Senhora da Conceição.
o símbolo religioso, de fé, de adoração ao Sagrado Coração Fonte:http://www. museudaourivesaria. com
de Jesus, quer ao amor e afeto romântico, pois em relação a este último o coração enquanto símbolo
de amor e afeto quer-se no peito, junto ao coração.
Eram também símbolo de grandeza e opulência, já que quanto maior fosse a peça, mais rica
seria a moça.
As cruzes de Malta e posteriormente as libras encastoadas a filigrana surgem com maior
incidência no início do século XX e geralmente os picos maiores na aquisição do ouro, está ligado a
momentos de feição económica, inclusive com o desenvolvimento das minas do volfrâmio, nos anos
30, bem como o facto de existir mais emprego, fez com que surgissem as “pulseiras apelidadas dos
“volframistas”, os ocos ou pulseiras do volfrâmio.
O ouro e os tipos de técnicas utilizadas na sua produção estão ligados aos núcleos de pessoas
com atividades económicas e sociais mais elevadas.
Verifica-se assim que existe um vínculo a modelos e temas produzidos pelos ourives com
maior concentração na região entre o Douro e Minho.
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Fig. 9 – Fotografia de uma família maiata. Gentilmente cedida pelo Rancho Infantil e Juvenil de Moreira da
Maia

4. O retrato de família
A pesquisa da cultura visual aborda não só as imagens e os seus artefactos, mas também a
vivência e os seus significados que vão para além da mera representação visual.
Para além do olhar estético, é necessário um olhar crítico, conectando o contexto social e a
produção dos mais variados significados sejam eles individuais ou coletivos. As imagens são por isso
importantes registros, mais antigos que a própria escrita, são uma fonte inolvidável de parte da
História, e a partir delas podemos mais facilmente reconhecer a multiplicidade dos grupos sociais e
seus modos de vida. Por isso, ao estudarmos os registos fotográficos, temos de os observar na sua
plenitude, como fontes históricas que são, bem como portadoras de um conteúdo intangível presente
na imagem, detentoras em si, da materialidade existente em cada uma e do que a tornou possível à
data da fotografia, (o estúdio, o fotógrafo, os ornamentos, o contexto social e económico da época),
porque as representações fotográficas são meros processos de construções de realidades, não são na
realidade a verdade histórica dos fatos. Nos retratos de família observados, com maior incidência nas
famílias naturais da Terra da Maia, fontes riquíssimas de conteúdo que, para além de atestarem a sua
condição de riqueza, também nos informa qual a sua origem em relação à profissão que os mesmos
tinham. A Lavradeira Rica, era possuidora de grande quantidade de ouro, mas não o ostentava no diaa-dia onde geralmente se apresentava com um ou dois cordões de duas ou três voltas. Nas orelhas
argolas, arrecadas, libras ou meias argolas com pedras azuis emprestavam à mulher a riqueza e a
elegância acostumada.
“Muito ouro, costumava dizer-se para a missa o que puderes, para a feira quanto tiverdes.”
Leite de Vasconcelos (O Traje 1910).
Donas de trajes pretos, tratados com a mesma riqueza dos ornatos, mas com feitios
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diferentes, com saias lisas na frente e pregueadas nas costas com pequenas caudas que levemente se
arrastavam pelo chão, são assim descritas as senhoras ricas letradas ou mulheres e filhas dos donos
das grandes casas agrícolas da Maia. “Senhoras” que não se abeiravam da zona de trabalho, vivendo
mais recatadas dentro de casa e que se passeavam pelos jardins com as sombrinhas ricamente
rendadas e geralmente deitas de seda.
Nos postais que podemos observar da mulher maiata, verificase que existe um o exagero no uso do ouro, em contraste com a fotografia
de família. Nesta última eram mais recatados. Com isto se pode verificar
que os postais tinham um intuito de exagerar, de fabricar um “desejo” de
igualdade nos que os compravam, realçando todo o brilho e riqueza dos
trajes e dos ornatos.
Até meados do século XX, podemos verificar assim que, o ouro
foi utilizado em sobreposição ao traje, “fabricando” em estúdio a imagem
que a requisitante desejava e em algumas situações o uso dos objetos
Fig. 10 – Cordão de três voltas, repetiam-se de modelo para modelo, ou seja, repetiam-se nos postais que
normalmente tinham dois se produziam em estúdio, por serem muitas vezes propriedade dos
metros e vinte com elos
redondos ou em forma de pêra. próprios fotógrafos. O ouro passa a ser usado de forma sobretudo
Fonte:
folclórica e a sua utilização nas fotos de família, era usado de forma mais
http://www.museudaourivesaria.
discreta e em pouca quantidade, embora saibamos que tinham grandes
com
quantidades de ouro como forma de aforro.
Na mulher, o cordão de três ou quatro voltas, era uma presença quase obrigatória nas
fotografias de família na região do Noroeste de Portugal.
A fotografia como ato único na vida, quando realizado, revestia-se de uma necessidade
enorme de impressionar tanto no vestir como na forna de adornar.
Os retratos são uma fonte de informação deveras importante porque, através deles
poderemos analisar a tipologia mais representativa da região maiata, tal como referido através dos
trajes e dos objetos de adorno que a sociedade usava na época e mesmo o que a sociedade produziu,
assim como, nos permite obter informação sobre a tipologia das peças, quantidades, determinando o
tipo de adorno, que se usava em determinada região, com maior ou menor incidência nos modelos
produzidos pelos ourives, fabricantes e vendedores de ouro.

5. Conclusão
O uso por ornatos áureos, desde sempre manifestados pelo Homem ao longo dos tempos,
mais propriamente pela mulher nos últimos séculos aqui retratados, é sem dúvida uma das
manifestações de beleza ligada à etnografia que podemos presenciar nos dias de hoje. A vontade de
aquisição deste metal, foi importantíssima ao longo de toda a história, sendo testemunho dos avanços
e recuos que a economia ia tendo, bem como um excelente barómetro de avaliação da sociedade e
dos seus costumes. A ostentação ligada à crescente “banalização” do retrato leva a que entre os
séculos XIX e XX, se levasse ao extremo o adornar o corpo com joias, tornando-se exagerado
tomando proporções nunca vistas. As emoções e superstições ligadas à pertença e posse dos adornos
era comum entre as mulheres do Norte, detentoras de uma herança cultural de matriarcado, que nunca
deixou de existir apesar das mudanças ocorridas ao longo dos séculos.
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A ligação que as gentes da Maia têm com a terra e a criação de gado e posterior venda nas
feiras, proporciona o contato com os ourives da época, que ajuda a disseminar um pouco por todo o
Norte a “moda” do ouro popular. Aqui se misturam a etnografia, o traje e os costumes, as vivências
e as modas, a transversalidade do ouro na sociedade.
Esta opulência chegou até aos dias de hoje, seja ela exibida junto com os trajes em dias de
festa, ou até mesmo como sinal de culturalidade e tradição que se transmite de forma intemporal.
Como prova do orgulho em ser português, em passar de geração em geração os usos e
costumes que nos fazem sentir mais o nosso país. Estrelas do cinema e rainhas (ver figuras 11 e 12)
usam o ouro português, oferecido como identidade nacional, do saber fazer bem e belo, ou até mesmo
como arte que através de outros materiais, recriam os famosos corações de Viana (ver figura 13), já
símbolo de toda uma região, que “teimam” em passar de mão em mão, de geração em geração, até
mesmo em moeda, como símbolo de riqueza e de tradição de Portugal. (ver figura 14 e 15).

Fig. 11 – Sharon Stone a usar um Coração de Viana
em Filigrana Fonte: https://http2.mlstatic.com/colar-de-perolasbarrocas-e-pingente-coraco-de-vianaD_NQ_NP_716935
MLB25568550952_052017-F.jpg

.

Fig. 12 – Rainha D. Letizia usa brincos à Rainha.
Fonte: https://www.facebook.com/JoalhariaSaoPedro/

Fig. 13 – " Coração Independente", obra de Joana
Vasconcelos. Fonte: http://jornalc.pt/coracao-independentede-joana-vasconcelos-em-viana-castelo/?v=35357b9c8fe4
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Fig. 14 – A INCM, em colaboração com o Museu Nacional
de Etnologia, deu inicio a uma série de moedas de coleção
intituladas “Etnografia Portuguesa”. A primeira moeda
desta série, da autoria da escultora Eloísa Byrne, é
dedicada às «Arrecadas de Viana do Castelo»
Fonte: https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?codigo=102324

Fig. 15 – Moeda comemorativa dos jogos olímpicos com
Coração de Viana de Joana Vasconcelos. Fonte:

http://comiteolimpicoportugal.pt/rio2016/noticias/apres
entada-a-moeda-da-equipa-olimpica-aos-jogosolimpicos-rio-2016-desenhada-por-joana-vasconcelos/
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Associação Mutualista de Moreira da Maia
Os primórdios1.
José Augusto Maia Marques*

Resumo: Neste trabalho procura traçar-se o percurso da Associação Mutualista de Moreira, das suas origens
até à atualidade. Nesta primeira abordagem trataremos do fenómeno mutualista, do mutualismo no Grande Porto e da
génese desta associação
Palavras-chave: Mutualismo, Maia, Moreira da Maia, Associação Mutualista

Na segunda metade do século XIX o Porto e o seu termo sofreram duas terríveis epidemias.
Primeiro foi um surto de cólera que causou inúmeras vítimas mortais. Em algumas freguesias a
mortalidade quase duplicou. Depois foi a peste bubónica, que reentra em cena de início através de
carrejões galegos, estendendo-se depois aos portuenses em geral.
Entretanto, em toda esta região cresce o número de operários espalhados pelas várias
atividades produtivas, sendo que a esmagadora maioria destes não tinha qualquer regime de proteção
social e laboral. E em muitos casos o próprio emprego é precário.
É este o contexto em que aparece, entre nós, o movimento mutualista – insalubridade,
doença, acidentes de trabalho, meios de assistência inexistentes.
Vasco Rosendo (Rosendo, 1996), historiador do movimento mutualista português, defende
que “O movimento mutualista ou mutualismo, como vertente das mais importantes da economia
social, é indubitavelmente um dos fenómenos económico-sociais mais significativos do nosso tempo
e talvez um dos menos estudados’’.
Já abordamos o tema, embora de modo mais restrito, numa intervenção em Avintes
(Marques, 2009) e numa outra, mais alargada, no I Congresso “O Porto Romântico” na Universidade
Católica (Marques, 2012).
Mas aqui e agora focalizaremos a questão na Associação Mutualista de Moreira da Maia e
Freguesias Circunvizinhas. E fá-lo-emos em duas etapas. Nesta primeira, trataremos da questão do
mutualismo, da razão de ser da criação deste tipo de associações, do seu desenvolvimento no Porto e
concelhos limítrofes e dos primeiros passos que foram dados nesse sentido nesta ativa freguesia do
Concelho da Maia. Numa segunda, noutro número desta Revista, abordaremos o percurso mais
recente e a situação atual da associação.

1. Auxílio mútuo
O auxílio mútuo é uma das mais vincadas características do género humano que, no decorrer
dos tempos, lhe tem permitido ter sucesso contra as forças adversas.
A necessidade de entreajuda, que existe também ao nível da sobrevivência noutras espécies,
desenvolve-se entre os humanos sobretudo com a sedentarização quando, ocupando um mesmo
espaço, os inimigos passam a ser os mesmos, as desgraças passam a ser comuns, os trabalhos pesados
* Da Câmara Municipal da Maia e do Green Lines Institute for Sustainable Development.
1 Este artigo constitui uma primeira parte de um estudo mais amplo sobre esta Instituição. Num próximo número desta Revista será
publicada a segunda parte
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e complicados passam a ser de interesse geral, quando surge o conceito do bem comum, enfim,
quando nascem as verdadeiras comunidades, agrupando-se os homens de forma espontânea e
solidária para melhor se protegerem.
Com o decorrer dos séculos, e adaptando-se às realidades de cada época, essa entreajuda foi
evoluindo na forma e na organização.
Com a Revolução Industrial e as novas tecnologias disponíveis, passa a ser possível melhorar
a produtividade do trabalho humano. Se de início isso significou um incremento de fábricas e
estabelecimentos, provocando um exagerado afluxo de pessoas às áreas industriais, em breve a
máquina substitui o homem e, em muitos casos, este perde a sua fonte de rendimento. Dispara
assustadoramente o número de desempregados. A miséria alastra, nas cidades e nos campos.
Perante a pobreza material e o isolamento dos camponeses e operários, é preciso agir. Alguns
escolhem o sindicalismo e as lutas políticas. Outros preferem tentar uma assistência mais direta, uma
verdadeira entreajuda, começando a definir os primeiros princípios do que chamamos mutualismo.
As primeiras associações mutualistas
inspiraram-se nas friendly societies inglesas de
finais do séc. XVIII. Em França o grande
impulso foi dado com a legislação de 1850, da
responsabilidade de Adolphe Thiers e, em breve,
contavam-se já naquele país quase 4500
associações. Em Inglaterra, no final do século
XIX funcionavam quase 6800. Números
indiscutivelmente impressionantes.
Numa obra da segunda metade do
século XIX, o filósofo José Joaquim Lopes Praça
(Praça, 1872) escreve a propósito das associações
mutualistas: “As associações de previdência
podem propor-se fins diversos. Quase todos,
porém, têm em vista ocorrer às necessidades que Fig. 1 – Estandarte de uma Friendly society Fonte:
http://www.historyshelf.com
podem afligir os operários, ou facilitar-lhes o
caminho da vida e auxiliá-los através dos escolhos que podem embaraçá-los”. E, mais adiante,
“Quando as associações de socorros mútuos chegam a certo grau de prosperidade, e os seus
rendimentos o permitem, podem fazer empréstimos aos operários de probidade reconhecida, sobre a
sua honra e crédito. Estes empréstimos podem salvá-los das calamidades que sem culpa sua os
afligem, ou leva-los a melhorar a sua situação quando só lhes falte o capital para tirarem um justo
partido dos seus merecimentos”.
Também o eminente jurista da época Forjaz de Sampaio (Sampaio, 1852) lembra a sua
utilidade quando refere que nelas “obrigam-se muitas pessoas, das mesmas ou de diferentes classes,
a entrar na caixa comum com determinadas prestações periódicas, adquirindo por esse facto um
direito a socorros, também determinados, na velhice, moléstia, interrupção de trabalho, orfandade dos
filhos e viuvez das mulheres”.
Entre nós, se é verdade que podemos mergulhar nas raízes medievais das Misericórdias ou
dos compromissos marítimos fernandinos, as associações mutualistas modernas, tal como as
entendemos, datam da 1ª metade do séc. XIX.
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A grande necessidade
destas instituições é bem visível
quando percorremos o «Inquérito
Industrial» de 1881 (Relatório,
1881) no que toca ao distrito do
Porto. Logo a propósito das
fundições de ferro escreve-se:
“Institutos de socorros não
existem em parte alguma. Parece
regra, sem ser obrigação, que as
fábricas socorram os feridos ou
mutilados pelo trabalho; mas
para as doenças eventuaes não há
Fig. 2 – Fábrica de Massarelos Fonte: blog O Porto de Agostinho Rebelo da Costa aos
subsídios.
Supprem-nos
os
nossos dias - http://portoarc.blogspot.com/2012/05/limites-da-cidade-ii.html
monte-pios de freguezia, numerosos, e nos quaes se acha inscripta a máxima parte dos operários, ás
vezes em dous, em tres a um tempo”.
Mais adiante, falando da fiação e tecelagem, a subcomissão encarregada das visitas aos
estabelecimentos industriais afirma: “As fabricas, no regime anarchico em que a lei as deixa, são
verdadeiros propulsores de miséria. Crianças de ambos os sexos, desde os 7, desde os 8, desde os 9
anos, são obrigadas a um trabalho que começa com o dia e, se de verão acaba com elle, de inverno
protrahe-se até às 8 horas da noute. D’esta vida, da promiscuidade, da aprendizagem do vício,
formam-se creaturas perdidas e brutas. Em regra, tudo é analphabeto, habitualmente as mulheres
passam de mão em mão. Um fabricante disse-nos que em vendo um operario lêr punha-o na rua, outro
que na sua fabrica as mancebias começavam aos 13 anos. […] Apenas duas fabricas separam o fundo
das multas para socorros; apenas Salgueiros tem ensaiado alguma cousa no sentido de melhorar a
sorte da sua gente”.
Peço desculpa pela citação um pouco mais longa, mas pretendeu-se esta descrição viva da
realidade a que as associações de socorros mútuos procuravam fazer frente.
A mais antiga delas será o Montepio do Senhor Jesus do Bonfim, de 1807 seguido pouco
depois pelo Montepio dos Ourives da Prata Lisbonenses.
Instaurado o regime constitucional em 1834, o esquema em que elas se integravam quebrase uma vez mais, sem que o liberalismo vigente se tivesse de início preocupado com a questão.
Mas a crise, económica, social e sanitária, que não largava o país, faz renascer este
movimento. Surge em 1835 o Montepio da corporação dos Alfaiates, já com estatutos aprovados por
alvará régio, como será norma. Reerguem-se e reorganizam-se algumas das que já existiam. Fundamse, um pouco por todo o território continental, dezenas de outras. Por isso quando, no último quartel
do século XIX, se contavam já por centenas estes organismos, e muitos tinham já atravessado
dificuldades que em alguns casos levaram à sua fusão ou mesmo extinção, o governo, finalmente,
consciencializou-se da necessidade de regulamentar e legislar sobre o assunto. São publicados os
decretos de 10 de fevereiro de 1890 e de 28 de fevereiro de 1891.
Este último, da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria,
que tutelava estas instituições, apresenta um preâmbulo que constitui peça fundamental, não só quanto
ao modo como está escrito como quanto ao seu conteúdo, a merecer, só por si, um trabalho próprio,
o que não admira, pois à época ocupava aquela pasta Tomás António Ribeiro Ferreira, o grande
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publicista, escritor e poeta Tomás Ribeiro, autor de D.
Jaime, entre muitas outras obras de vulto.
Conhecendo bem, como conhecemos, a sua escrita,
não nos repugna afirmar que aquele preâmbulo saiu
da sua pena.
O decreto em si compunha-se de onze
artigos, mas para nós interessam-nos sobretudo os
primeiros três.
Logo no art.º 1º caracterizava-se este tipo de
associação
como
“sociedades
de
capital
indeterminado, de duração indefinida e de número
ilimitado de membros...”.
Eram definidos os seguintes fins (art.º 1º) a)
socorrer os sócios doentes ou impossibilitados
temporariamente de trabalhar, e fazer o funeral dos
que falecerem; b) estabelecer pensões para os sócios
Fig. 3 – Tomás Ribeiro numa gravura da época.
permanentemente impossibilitados de trabalhar; c) Fonte: coleção particular.
estabelecer pensões para os herdeiros dos sócios falecidos; d) qualquer outro fim próprio das
associações de beneficência.
Nos art.ºs 11 e 12 do Capítulo II define-se o que devem conter os estatutos de cada
Associação de Socorros Mútuos e o modo como estes tramitavam até ao alvará de aprovação.
No cap. III enumeravam-se as vantagens da constituição legal das Associações de Socorros
Mútuos, que iam desde a isenção do imposto de selo, contribuição de registo, contribuição predial,
contribuição de renda de casa e diversos emolumentos, à possibilidade de receber auxílios estatais
em presença de uma situação de crise (p. ex. epidemias), passando por isenção de portes de correio
em correspondência com a administração e entidades congéneres.

2. O mutualismo no Porto e sua região
Obviamente que o Porto e a sua região não foram exceção no movimento mutualista.
Prova disso é o capítulo que Barbosa da Costa (Costa, 2005) na sua indispensável obra sobre
as instituições distritais portuenses dedica às associações de socorros mútuos.
É assim que a primeira referência que encontramos no Fundo do Governo Civil, incorporado
no Arquivo Distrital do Porto, a uma associação mutualista do Porto é à Sociedade de Socorro dos
Tipógrafos Portuenses.
Os seus estatutos são de 1874, mas, como sempre acontecia, a sua existência é anterior, neste
caso bastante anterior, já que foi fundada em 2 de janeiro de 1852.
A propósito, um comentário ao primeiro trabalho de fundo escrito sobre este tema por José
Pacheco Pereira (Pereira, 1981). Muito embora circunscrito aos primeiros anos do mutualismo no
Porto, considerando, portanto apenas 27 das 127 associações (Pacheco Pereira até só contou 17 destas
27), o artigo enferma, quanto a nós, de alguns desvios em relação ao cerne da questão.
Em primeiro lugar, é muito relativa a circunstância de associar socorros mútuos com
movimento operário, no sentido que esta expressão tinha para Pacheco Pereira em 1979. Duvido
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sinceramente que a esmagadora maioria dos sócios das associações mutualistas tivesse consciência
política de classe, sequer um mínimo grau de politização, ou mesmo que alguma vez tivessem ouvido
falar da Comuna de Paris ou da AIT. Aliás, quando Pacheco Pereira afirma que “Os grupos
profissionais estão «maduros» para a organização associativa: existe a necessidade imperiosa de se
dotarem de uma organização de defesa mais sólida e permanente e os fantasmas da Casa dos Vinte e
Quatro, embora permaneçam vivos, vão-se inserir no corpo da associação” esta afirmação parece-me
um manifesto exagero. A análise dos estatutos da esmagadora maioria das associações de socorros
mútuos mostra-nos preocupações que não têm a ver com o “movimento operário”, mas sim com a
total inexistência de modelos de assistência na doença, na velhice, reformas e funerais. Só em casos
muito raros uma associação de classe evolui para formar um montepio ou associação de socorros
mútuos.
Logo em 1856, quatro anos depois da dos tipógrafos, que surge a Associação Portuense de
Socorros Mútuos das Classes Laboriosas, seguida em 57 da Associação Fraternal de Beneficência de
Todas as Classes do Porto e em 58 da Associação Comercial de Beneficência do Porto.
É assim que ele divide, artificial e erradamente, quanto a nós, as associações em 2 tipos, o
A, que seria o das “associações de classe” e o B que seria o das associações mais abrangentes.
Comparando os estatutos de ambos os tipos verifica-se que na esmagadora maioria dos casos são
extremamente semelhantes, como semelhantes seriam as suas preocupações, já que em ambos os tipos
grande parte dos associados pertenceria ao operariado. Nem outra coisa é de pensar, pois de contrário
algumas delas, a serem exclusivas, não teriam mais de uma dúzia de sócios. Quantos seriam, no Porto
de então, os ourives ou os bombeiros, por exemplo?
Fiquemos por aqui na análise deste artigo datado e balizado, que provavelmente hoje o seu
autor modificaria radicalmente.
Em maio de 1854 surge
a Associação dos Alfaiates
Portuenses, e meses depois a
Sociedade de Socorros Mútuos
dos Operários Fabricantes do
Porto. É o início de uma prática
que levará a que, até final do séc.
XIX, meta cronológica que
estabelecemos para este trabalho,
se
tenham
fundado
127
Associações de Socorros Mútuos,
Montepios e Sociedades Fúnebres
só na Cidade.
Fig. 4 – Capela dos Alfaiates, ou de Nossa Senhora de Agosto, no seu lugar
Na análise que fizemos,
original frente às escadas da Sé, antes da sua demolição e reconstrução no
Largo Ator Dias. Fonte: blog O Porto de Agostinho Rebelo da Costa aos nossos dias - incluímos também 25 associações
http://portoarc.blogspot.com/search/label/Capela%20de%20Nossa%20Senhora%20de%20 congéneres de Vila Nova de Gaia.
Agosto%20ou%20dos%20Alfaiates
A razão é simples – viver em Gaia
e trabalhar no Porto, ou mesmo vice-versa, já era, nesta época, coisa normal. E verificamos que muitas
destas associações consagram estatutariamente a existência de associados também “do outro lado do
rio”. Algumas delas nasceram até de filiais de outras vindas da outra margem. A realidade, os
problemas, as necessidades, eram comuns.
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Por lei, o seu funcionamento era regulado pelos Estatutos, que deviam ser aprovados pelo
Governo Civil, daí a riqueza deste fundo. Nestes documentos eram fixadas as principais normas que
presidiam à associação, como é normal. Estes estatutos modelam aliás praticamente todos os outros
que consultámos, incluindo os de Vila Nova de Gaia.
Tomemos como exemplo o caso da Associação de Socorros Mútuos de Nª Sª da Esperança
para Ambos os Sexos, com estatutos de 18 de junho de 1896.
O Distrito Social, isto é, a área de onde poderiam provir sócios, correspondia às freguesias
de Miragaia e S. Nicolau. Mas, diziam os estatutos, “O Distrito Social pode alargar-se a Santa
Marinha de Villa Nova de Gaya”. O fim que presidia a esta associação, era, tal como à esmagadora
maioria das outras, socorrer na doença, na perda de emprego ou na prisão os associados doentes ou
suas famílias, e fazer-lhes os funerais.
Segundo o art.º 5 existiam sócios efectivos, protectores (aqueles que pagavam anualmente
2$250 reis pagos antecipadamente ou em prestações semanais de 40 reis+20 mensais para o cobrador,
sem exigência de socorro algum a não ser a assistência do facultativo) e beneméritos (aqueles que
para além dos deveres normais de sócios realizassem acções de vulto tais como propor 50 ou mais
sócios, contribuir de uma vez só com 50$000 reis ou mais, tendo direito a que se lhe mande “tirar o
retrato” para o colocar na sala das sessões como memoria e sinal de reconhecimento pelos seus
serviços).
Os sócios efetivos (art.º 7) pagavam: por uma só vez, 40 reis pelo requerimento, 200 reis
pelo estatuto e pelo regulamento interno, 500 reis pelo diploma e 1$000 reis de jóia; semanalmente,
a quota de 80 reis; mensalmente, 20 reis para o cobrador.
O art.º 11 determinava que após um mês de sócios tinham direito a serem tratados em caso
de doença pelos facultativos da associação sendo esse benefício extensivo a todas as pessoas de
família que habitem a mesma casa. E aclarava-se num parágrafo único: “É considerada familia: seus
paes, sua mulher, filhos até à idade de 14 annos, ou maiores d’esta idade quando o seu estado de
saude lhe não permitta pertencer a esta associação, filhas de qualquer idade no estado de solteiras,
com a condição de todos estes foguearem o mesmo lar, bem como os seus commensaes”.
Decorrido um ano, e segundo o art.º 13, tinham direito a
- Serem socorridos com medicamentos e um subsídio de 240 reis diários, os do sexo
masculino, e 160 reis diários, os do sexo feminino, durante 60 dias quando estejam doentes e não
possam exercer a profissão ou emprego
- Ao socorro de medicamentos e um subsídio de 160 reis diários, os do sexo masculino, e 80
reis diários, os do sexo feminino, quando a doença se prolongue mais 30 dias para além dos 60
- A serem socorridos com 120 reis diários, os do sexo masculino, e 160 reis diários, os do
sexo feminino, todo o tempo que decorrer depois de 90 dias até ao seu completo restabelecimento,
nunca excedendo, no entanto, o prazo de 5 anos.
- A que por seu falecimento a associação lhe faça o enterro, ou que se entregue à sua família
a quantia de seis mil reis para que ela o faça por sua conta
- A receber 100 reis diários, quando esteja preso, até ao acto do seu julgamento ou libertação,
se esta se verificar antes daquela. Note-se que se estipulava que este subsídio não era abonado aos
reincidentes nem aos que fossem presos por embriaguez, se se provasse que esta era um vício.
Se o sócio se ausentasse ou falecesse (art.º 14) mas a mulher continuasse a pagar as quotas,
gozava dos mesmos direitos
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Os sócios que precisarem de banhos de caldas (art.º 15), quando lhe fossem receitadas pelo
facultativo da associação, tinham direito a receber o subsídio de 300 reis diários, os do sexo
masculino, e de 200 reis, os do sexo feminino, durante vinte e um dias.
O sócio que precisasse de ares do campo (art.º 16), quando lhe forem receitados pelo
facultativo da associação, recebia o subsídio de 300 reis diários, os do sexo masculino, e de 200 reis,
os do sexo feminino, durante trinta dias.
Segundo o art.º 17, o sócio que entrasse, para ser tratado de doença, em qualquer hospital ou
ordem desta cidade, teria direito aos subsídios como se fosse tratado no domicilio, nos dias
competentes ou no final do tratamento, com exceção de medicamentos.
Esta associação, da qual, em termos organizacionais e estatutários, as outras pouco diferem,
era aberta à participação de todos.
Havia até uma destas instituições tão inclusiva que se
designava de “Associação Benéfica de Socorros Mútuos de
todas as classes do Porto”
Mas algumas havia que limitavam o acesso a
determinadas pessoas.
É o caso, por exemplo, das que tinham origem numa
profissão ou atividade. Como a Associação dos Alfaiates
Portugueses que no artigo primeiro dos seus estatutos
determinava que “A Associação compõe-se de todos os
Alfaiates Portuenses…” e no artigo segundo estabelecia que
“Para ser admitido na Associação é mister pertencer ao Officio”.
Ou a Associação de Socorros Mútuos Solidariedade dos
Manipuladores de Tabacos no Porto, com estatutos de 1895, de
que “Podem fazer parte todos os manipuladores de tabaco,
assim como os operários que, não sendo officiaes d’officio, se Fig. 5 – Estatutos da Associação Benéfica
ocupem em trabalhos correlativos ao fabrico do tabaco”. Ou de Socorros Mútuos de todas as classes
do Porto. Fonte: coleção particular
ainda a Associação de Socorros Mútuos de Beneficência dos
Mareantes de Gaia, com estatutos de 1884, sediada em Santa Marinha, em que para ser sócio era
preciso pertencer à “arte marítima ou fluvial”.
Algumas
destas
instituições alargavam o âmbito
da assistência. Assim, por
exemplo, a Associação Portuense
de Socorros Mútuos das Classes
Laboriosas, fundada em 1856, nos
seus
estatutos
de
1899
determinava que a assistência era
“para os sócios e demais família
com quem residam, inclusive
marçanos, aprendizes e servos ao
serviço do sócio, mas que não
Fig. 6 – Pedra do frontão da antiga sede, entretanto demolida, na Rua
recebam remuneração alguma
Gonçalo Cristóvão. Foto do autor
pelos seus serviços”.
35

REVISTA da MAIA, Nova série

Ano 3 – nº 1

janeiro/junho de 2018

Outras associações, como seja a Associação de Socorros
Mútuos Restauradora para enterros de Ambos os Sexos de Avintes,
fundada em 16 de julho de 1893 e com estatutos aprovados por alvará
de 3 de janeiro de 1895, foram fundadas com interesses diversos. Ao
contrário de outras, estas associações, no seu início, não visavam o
socorro dos sócios doentes, presos, ou impossibilitados de trabalhar,
mas apenas o de fazer o funeral aos sócios que falecessem e subsidiar
a família dos que se finassem.
Na agremiação referida, como em muitas outras, os sócios
pagavam pela admissão 20 reis, pelo diploma 240 reis, pelo estatuto
120 reis, pela caderneta 40 reis e de quota semanal para o cofre 20
reis, bem como 20 reis mensais para o cobrador.
Uma referência que alguns acharão mórbida, mas que nos
Fig. 6 – Estatutos da Assoc.
apresenta dados curiosos – os tipos de funerais. Havia três:
Restauradora. Fonte: ADP
O primeiro era constituído pelo caixão forrado interior e
exteriormente de paninho lavrado de 1ª qualidade, guarnecido a galão ou grade, hábito do mesmo
paninho, véu de bobinet2, sapatos de cordovão 3, gravata conforme o hábito, 12 flores finas, altar
armado em casa com 6 velas acesas de 125 gramas cada uma, 30 velas de cera acesas de altura mínima
de 1m40 para acompanhar o cadáver da casa até à sepultura, e todos os serviços concernentes. Este
tipo destinava-se aos sócios do sexo masculino.
O segundo compunha-se de caixão e hábito nas mesmas condições do nº 1, véu de bobinet
que o hábito exigir, sapatos de cordovão ou veludilho4, 12 flores finas, altar e 30 velas para
acompanhar o cadáver até à sepultura, isto para pessoas do sexo feminino.
O terceiro tinha caixão forrado nas condições anteriores, guarnecido a galão ou grade de
meia largura, sapatos de veludilho com sola e hábito da mesma fazenda do forro do caixão, sendo o
hábito guarnecido a grade ou galão estreito, coroa ou resplendor, 10 flores finas, altar armado em
casa, velas, etc., e destinava-se a pessoas de ambos os sexos considerado “anjinhos”5.
Havia um teto máximo para o dispêndio com funerais – 12.000 reis para os nº 1 e 2 e 6.000
reis para o nº 3.
A liberdade religiosa era também por vezes expressa nos estatutos. A Associação Esperança
de Socorros Mútuos referia no artº 8 “…no cazo do seu falecimento a Associação lhe faça o funeral,
com o qual não poderá dispender mais qua a quantia de dez mil reis. O funeral será catholico ou civil,
conforme a ultima vontade do falecido, ou da família na falta de disposição”.
E estas agremiações não eram um exclusivo de cidadãos portugueses. Em 17 de Janeiro de
1888 surge o Montepio Hespanhol de Beneficência D. Afonso XIII no Porto, que vê os seus estatutos
aprovados em 30 de julho de 1889.
E em 21 de outubro de 1894 funda-se a Sociedade Francesa e Suisso Belga de Beneficiencia
no Porto, sendo os seus estatutos aprovados em 3 de abril de 1895. Estes, determinavam que “Podem
ser sócios todos os Francezes, Suissos ou Belgas…”.
2

Espécie de tule fabricado com fio de algodão em bobine, utilizado para bordados à mão e à máquina.
Couro de cabra, curtido, e preparado especialmente para calçado.
4
Veludo de algodão, menos encorpado que o comum.
5
«Anjinho» era a designação popular para as crianças de tenra idade ou bébés que faleciam.
3
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E mesmo dentro das áreas profissionais, o entendimento não era total. Veja-se, a título de
exemplo, que só na área dos tabacos havia as seguintes agremiações: Montepio dos Operários
Manipuladores de Cigarrilhas e Carteiras do Porto, Montepio de Socorro Mútuo dos Operários
Charuteiros de Ambos os Sexos no Porto e Associação de Socorros Mútuos Solidariedade dos
Manipuladores de Tabacos no Porto.
Uma curiosidade digna de nota é a existência de uma instituição deste tipo composta
exclusivamente por mulheres (embora algum tempo depois admitisse homens, mas não para cargos
diretivos). Chamava-se Associação de Socorros Mútuos A Feminina e foi fundada em 16 de fevereiro
de 1899. Tinha como área social toda a cidade, exceto Campanhã, Paranhos, Ramalde, Aldoar e
Nevogilde.
Era admissível a todas as pessoas do sexo feminino (art.º 4), tanto nacionais como
estrangeiras, “agremiarem-se n’esta associação desde que sejam dotadas de bons costumes moraes e
civis”.
As sócias pagavam 1$000 reis de jóia, 400 pelo diploma, 100 por um exemplar dos estatutos
e regulamento, 40 pela caderneta, 20 pelo requerimento de admissão e 80 de quota semanal. Os
direitos das sócias eram extensivos às “filhas em estado de solteiras e as pessoas de família do sexo
feminino que habitem a mesma casa da associada”.
Tinham direito a receber assistência médica e medicamentos e um subsídio de 1$000 reis
por semana durante 18 semanas, quando estivessem doentes e não pudessem fazer uso da sua
profissão ou ter qualquer emprego; igual socorro de medicamentos e um subsídio de 700 reis por
semana durante 17 semanas, quando a doença se prolongue além das 18; do mesmo modo auxílio
medicamentoso e um subsídio de 500 reis semanais pelo tempo doutras 17 semanas; socorro com
medicamentos e 300 reis semanais, todo o tempo que decorrer depois de um ano até ao seu completo
restabelecimento, não excedendo no entanto10 anos.
Tinham ainda direito a serem assistidas por uma parteira quando disso tivessem necessidade,
ou a um subsídio de 2$000 reis se dispensasse os serviços da parteira, bem como quantia idêntica se
tiver necessidade de recolher a hospital ou ordem. Também a receber 1$200 reis de subsídio quando
sejam receitados pela médica da associação banhos de mar (no final dos banhos tinha de presentar na
Secretaria uma declaração do banheiro com assinatura reconhecida por tabelião) ou ainda de receber
4$500 reis quando precisasse de banhos de caldas.
Em caso de morte, a direção deveria fazer-lhe o enterro com decência, respeitando-se sempre
a vontade da sócia falecida na forma do seu funeral, quer este seja civil ou religioso. Havia um teto
máximo de 9$000 euros para o enterro, ou de 8$000 se fosse a família a encarregar-se da tarefa.
A associação era representada por uma direção, eleita em assembleia geral, composta de uma
presidenta, uma secretária, uma tesoureira e de duas vogais. Havia ainda um conselho fiscal composto
de três membras, presidenta, secretária e relatora. Assim mesmo, com a grafia que estão a ver.
Não imaginamos o que à época se terá dito sobre esta peculiaridade. Mas pode supor-se, se
pensarmos que em 1957, isto é, 58 anos depois da sua fundação, já em meados de outro século, já
depois da 2ª guerra mundial, o autor da rubrica «Aconteceu há 50 anos» do Tripeiro, escreve a
propósito de uma crise directiva desta associação: “Após vários meses de barulho, as «madamas»
mostraram bem a qualidade dos pelinhos que tinham na venta, resolve-se o caso da Associação de
Socorros «A Feminina», única colectividade mutualista que, então, era dirigida só por senhoras,
elegendo-se os ovos corpos gerentes, de que ficaram a fazer parte… (seguem-se os nomes que me
dispenso de transcrever) ”.
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E finaliza a notícia: “Fiscalizou o acto, em representação do Governo Civil, o dr. Gaspar
Borges da Costa Leite e, por causa das dúvidas, uma força de polícia sob o comando de um cabo…”.
Nem mais…
Resumindo então, e com base nos diversos estatutos estudados, estas associações tinham
como preocupações fundamentais: socorro dos doentes, vítimas de acidentes de trabalho e
impossibilitados de trabalhar, incluindo os presos; assistência médica e medicamentosa; realização
dos funerais.
Para isso contavam com vários funcionários com quem mantinham contratos:
O Facultativo, médico
que assistia e receitava os doentes,
o Boticário, que preparava os
medicamentos receitados pelo
facultativo, o Armador, que
preparava e levava a cabo o
funeral, incluindo a preparação do
local do velório e da sepultura, o
Cobrador, que recolhia as quotas
dos associados e que recebia por
isso, o Cartorário, que escriturava
tudo o que fosse relevante,
incluindo as contas, e o Visitador,
que como o seu nome indica
visitava os enfermos, o que era
feito em regime de voluntariado.
Finalmente
desfaça-se
um erro frequente. Embora a
Fig. 7 – Um facultativo da segunda metade do século XIX. Fonte:
grande maioria o fosse, nem todas http://www.caricadoc.com/article-28750232.html
estas instituições eram um
exclusivo do operariado.
Algumas, como a Associação Auxiliadora dos Proprietários de Estabelecimentos de Tecidos,
a Associação Filantrópica das Artes Liberais Portuenses, a Associação Protectora dos Industriais
Portuenses e a Associação Commercial de Beneficência do Porto são disso exemplo. Não são
propriamente associações “operárias”.
Desta última faziam parte nomes (e carteiras, de dinheiro ou de influência) como Joaquim
Kopke, Barão de Massarelos, Francisco de Oliveira Chamiço, Alfredo Allen, Francisco Pinto Bessa,
os viscondes de Lagoaça, de Pereira Machado e de Barreiros, o conde de S. Bento e o barão de Nova
Sintra, entre outros de igual tomo (Vasconcelos, 1958).
Para além dos fins estatutários normais, a Associação Comercial de Beneficência do Porto,
depois designada Associação Comercial de Socorros Mútuos no Porto, levou a cabo campanhas de
angariação de fundos muito dilatadas, como foi o caso das subscrições de 1864 para socorro de
portugueses do Rio de Janeiro em dificuldades e para auxílio aos famintos de Cabo Verde. Rendeu,
a primeira, mais de quinhentos mil reis, e a segunda trezentos e cinquenta mil. Estas ações repetiramse por várias vezes com destinatários diferentes.
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3. Moreira da Maia, 1897 - Associação de Socorros Mútuos
Não se conhecem os primeiros estatutos desta Associação, criada em 7 de setembro de 1897
e que foram aprovados por alvará régio de 3 de fevereiro de 1899. Não existem na sua Sede nem no
Arquivo do Governo Civil6, entidade que os aprovava.
Desconhecemos assim se continham algum
preâmbulo que nos ajudasse a conhecer as razões da sua
criação. Mas, do que escrevemos atrás, são mais do que
compreensíveis.
Trabalharemos sobre os primeiros estatutos
conhecidos que são os de 1909 7, começando por referir
que foram aprovados por alvará régio de 22 de junho
desse mesmo ano.
Compunham-se de 9 capítulos, assim
distribuídos:
I – Natureza e fins (art.º 1º a 4º),
II – Admissão de sócios (art.º 5º)
III – Deveres dos sócios (art.º 6º)
IV – Direitos dos sócios (art.º 7º a 18º)
V – Da direção (art.º 20º a 22º)
VI – Da Assembleia Geral (art.º 23º a34º)
VII – Conselho Fiscal (art.º 35º a 37º)
VIII – Disposições penais (art.º 38º a 41º)
Fig. 8 – Capa dos Estatutos de 1909. Fonte: ADP
IX – Disposições gerais (art.º 42º a 53º).
O artigo 1º fixava o “districto social”, isto é, a área principal de atuação da associação, que
neste caso se compunha das freguesias de Moreira, Gemunde, Barca, Barreiros, Leça do Balio, Vila
Nova da Telha, S. Romão de Vermoim e Vilar do Pinheiro, fixando-se a sua sede no lugar do Padrão
da Freguesia de Moreira, no mesmo local e edifício onde ainda hoje funciona.
De seguida definia-se que podiam fazer parte da associação “todas as pessoas d’ambos os
sexos, nacionaes ou estrangeiras e que estejam compreendidas” no referido “districto social”. O
associado pagava uma quota semanal de 20 reis, mais 20 reis por mês para o serviço de cobrança.
Quanto à finalidade da associação, ela está definida quer nos Estatutos (art.º 4º) quer no
Regulamento Interno (art.º 3º). O primeiro diz que a associação tem por fim fazer o funeral aos sócios
que falecerem e suas famílias, enquanto o segundo define que são dois os fins principais: fazer
funerais aos sócios e famílias e subsidiar os sócios e pessoas de sua família para o luto e despesas de
enterramento.
Havia, como era tradição, discriminação de género. O artigo 7º preceituava que só podiam
ser eleitos ou nomeados para os diferentes corpos da associação os sócios do sexo masculino que
saibam ler e escrever e que se julguem competentes pelas suas habilitações para satisfazer os preceitos
dos Estatutos e do regulamento.
6

O arquivo do Governo Civil do Porto, aquando da extinção deste órgão, foi incorporado no Arquivo Distrital do Porto
onde está consultável
7
Código de Referência no Arquivo Distrital do Porto - PT/ADPRT/AC/GCPRT/J-C/114/00451
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E teriam os sócios direito a quê? Segundo o
artigo 8º, se tivessem satisfeito todos os pressupostos
e pago a quota pelo menos durante seis meses, teria
direito a que a associação lhe fizesse o funeral, no qual,
no entanto não poderiam ser gastos mais de 11.000
reis.
Se tivessem decorrido 12 meses completos,
este direito estendia-se à família. O conceito de família
compreendia a mulher, (se fosse ela a sócia, o marido),
os filhos do sexo masculino até aos 18 anos inclusive,
os do sexo feminino de qualquer idade desde que
solteiras ou viúvas, mas que “estejam ao abrigo e
obediência de seus pais” e bem assim qualquer outra
pessoa que esteja a ser sustentada pelo sócio há mais
de treze meses. Também seriam incluídos os filhos
maiores de 18 anos e impossibilitados por lesão ou
doença crónica, para o que seria necessário um
atestado médico comprovativo (art.º 10º).
Para os menores de 6 anos, o limite era de
Fig. 9 – Diploma da Fundação. Fonte: ASMMM
6.500 reis, entre os 6 e os 18 era de 8.500, sendo que,
para os maiores, era de 11.500, como já vimos.
Além deste subsídio, a família do sócio (falecido) recebia a quantia de 5.500 reis a título de
luto, sendo preferida a viúva ou, na falta desta, os filhos solteiros. Se o sócio não tivesse família este
subsídio iria para quem o tivesse tratado.
Se sócios ou familiares falecessem no hospital, ou
mesmo em qualquer outro lugar fora do “districto social”,
e ali fossem enterrados, a família teria direito a receber de
uma vez só a quantia de 9.000 reis (art.º 12º).
Mas se se provar que a pessoa falecida fora do
“districto social” estava abandonada pela família, esta não
receberia quantia alguma da associação.
Os funerais podiam ser católicos ou civis,
conforme a vontade da família ou disposição do falecido
(art.º 18º).
No mesmo opúsculo, publica-se também o
Regulamento Interno. Consta de 17 capítulos, que se
espalham por 84 artigos.
Aqui, dada a especificidade do documento, estão
questões essencialmente funcionais, como sejam o
armador, os cobradores, o cartorário, o fiscal, etc., etc.
No final deste Regulamento encontram-se XIV
modelos para os sócios poderem utilizar. Dizem eles
Fig. 10 – Capa do Regulamento. Fonte: ADP
respeito a:
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I – para mudar de residência
II – para entrar no hospital ou cadeia (tinha influência nas quotas)
III – para retirar-se do “districto social”, deixando a caderneta a alguém
IV – por morte de cônjuge com funeral feito a expensas próprias, pedindo subsídio
V – a viúva pedindo que lhe passe nova caderneta em seu nome
VI – comunicar o falecimento de alguém que estava a ser sustentado pelo sócio
VII – participar à associação que alguém está a ser sustentado pelo sócio
VIII – edital de nomeação dos membros da
mesa eleitoral
IX – edital do presidente da mesa eleitoral
anunciando as listas entradas
X – edital do presidente da mesa eleitoral com
os resultados eleitorais (de que apresentamos exemplo)
XI – Edital do presidente da mesa eleitoral
anunciando a continuação dos trabalhos
XII – Comunicação aos eleitos sobre a sua
eleição para o cargo e o número de votos conseguidos
XIII – Envio da ata da eleição
XIV – Modelo da ata da eleição.
Como diríamos hoje, estava toda a “papinha
feita”, inclusive a do sempre complicado processo
eleitoral.
Para conhecimento dos nossos leitores, para
perpetuar a memória das pessoas, porque a Grande
História também se faz destas pequenas histórias, e
Fig.11 – Modelo X. Fonte: ADP
também porque as pessoas são sempre o motor das
instituições, recordamos os nomes dos membros da Direção e da Comissão Elaboradora destes
documentos na figura abaixo.
Por curiosidade, e como se depreende da
leitura do Regulamento Interno, datado de 5 de julho
de 1909, a Direção mudara, pertencendo-lhe Joaquim
Augusto Salvador Lima, Albino Dias da Silva,
Francisco da Silva, Joaquim José da Costa, António
dos Santos Maia, António Moreira da Silva, Albino
Dias da Silva, sendo o Cartorário Agostinho da Silva
Valles. Uns ficam, outros mudam, como quase
sempre acontece nestas coisas.
A associação tinha vários colaboradores. Os
Cobradores, cobravam quotas, distribuíam avisos,
angariavam sócios; o Cartorário fazia a escrita e a
Fig. 12 – Membros da Direção e da
contabilidade, contactava com os cobradores, assistia
Comissão Elaboradora. Fonte: ADP
às reuniões dos órgãos, fazia atendimento; o Fiscal,
supervisionava a atuação do armador, e pagava as despesas correntes do funeral.
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Como o funeral podia ser feito pela própria associação, o papel do Armador revelava-se
muito importante.
Havia um contrato feito com a direção em arrematação verbal em hasta pública, que vigorava
pelo tempo de um ano. Esse contrato estipulava um conjunto de obrigações.
O armador ficava obrigado a fornecer os caixões com as caraterísticas estabelecidas; para
cada cadáver tinha de prover hábito, capa e escapulário e, sendo caso disso, véu, tudo dentro das
normas.
Para o funeral devia haver 6 castiçais, Cristo ou Menino Jesus, toalhas para os altares, tudo
pronto “em casa dos doridos”. Nesta altura, lembremos, não havia capelas funerárias…
A casa devia ser “armada”8 em harmonia com a idade do falecido, sendo que cabia também
ao armador executar tudo isto num prazo de oito horas a partir do recebimento da requisição.
Quanto à cera, que o armador também fornecia, constava de 30 tochas para adultos e 20 para
os menores, não podendo ter menos de 1,20 metros de
comprimento.
Finda esta análise aos Estatutos e Regulamento Interno,
que não fugiam muito dos modelos utilizados pelas associações
congéneres, verifica-se a vontade de que tudo estivesse claro e
regulamentado, para evitar conflitos e confusões.
No que toca ao dia a dia, a associação tinha, no seu início,
dois livros de registo de sócios e uma caderneta que ficava em
poder do associado, onde eram apostas rubricas ou carimbos
atestando o pagamento da quota.
Os livros de registo são de grandes dimensões, como era
uso, e possuíam várias colunas onde se registavam os dados mais
importantes, começando no número e nome, e acabando com a
desistência ou o falecimento.
A documentação importante e o dinheiro era com toda a
certeza guardado num antigo cofre, já desativado.
Quase no final deste trabalho, gostaria de evocar aqui,
para memória futura, os nomes dos 10 primeiros sócios da
associação. São eles:
- Zeferino de Sousa Ferreira
- António Moreira Gomes Merciana
- António da Silva Estrada
- Albino Dias da Silva
- António Gonçalves Ramos
- Albino da Silva Dias
- António José Farinha
- Augusto Faria Ramalhão
- Manuel José Farinha
Fig. 13 – Caderneta. Fonte: ASMMM
- Joaquim Moreira dos Santos.

8

Armada aqui com o sentido de ornamentada. É desta palavra que deriva a de “armador”, aquele que ornamentava.
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4. Epílogo
Esta associação é a 28ª mais antiga do Concelho da Maia, sendo que todas as outras são
Confrarias ou Irmandades (Costa, 2005). É, portanto, a Instituição não religiosa mais antiga da Maia.
E mesmo de entre as suas congéneres, não é propriamente recente.
No quadro seguinte podemos ver um panorama comparativo dos concelhos limítrofes,
verificando-se que não sendo a mais antiga, há outras mais recentes.

Fig. 13 – Quadro comparativo da fundação de associações nos concelhos limítrofes. Fonte: elaboração própria.

Finalmente, duas interrogações e duas hipóteses de resposta: porque é que na Maia só se
formou esta associação mutualista? E porque é que ela se formou em Moreira?
Creio que a resposta à primeira reside no carater predominantemente rural de todo o
Concelho, sabendo nós que este tipo de associações tem alfobre no mundo operário.
Em relação à segunda, creio que nesta zona próxima de Pedras Rubras se deu um fenómeno
interessante. A construção da linha de caminho de ferro do Porto à Póvoa, inaugurada em 1 de outubro
de 1875, significa uma forma de mobilidade rápida e segura entre a grande cidade e os seus arredores.
Sendo as casas no Porto muito caras para a maioria dos operários, assiste-se, em vários locais, à
formação dos primeiros “dormitórios” da cidade. É assim com Pedras Rubras e toda a área
envolvente, formando aqui um núcleo operário muito ativo desde cedo, de que sem dúvida esta
associação, a Cooperativa Popular, vários jornais de tendência operária e outras atividades são o
resultado.
Por isso aqui e, talvez também por isso, em mais nenhuma parte da Maia.
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Uma visão do concelho da Maia, à luz do seu Arquivo Municipal, II.
Cronologia de factos ocorridos no ano de 1916.
Rui Teles de Menezes*
Resumo: O autor procede à recolha e resenha de documentos históricos no Arquivo Municipal da Maia,
procurando ilustrar, neste caso, o ano de 1916.
Palavras-chave: Guerra, Arquivo, Milho, Monarquia, República, Presidente de Câmara, Regedor,
Governador-Civil, Junta de Paróquia

O ambiente da Época
Ainda na ressaca do regicídio de 1908 e do 5 de Outubro de 1910, Portugal vivia em contante
turbulência por várias razões: por medo de uma intentona monárquica contra o jovem e não
consolidado regime republicano, pela cobiça das nossas possessões africanas por parte de outras
potências europeias, por um significativo atraso económico e industrial que originou uma grande
carestia de cereal um pouco por todo o país, pelo eclodir de um conflito a uma escala nunca vista e
com enormes perdas de homens e dinheiro – a Primeira Guerra Mundial.
O panorama não se apresentava famoso para o nosso país. Em Portugal viviam-se tempos
agitados, onde o conflito entre monárquicos, republicanos e revolucionários tornava-se mais latente.
Entre vários acontecimentos, o regicídio de 1 de fevereiro de 1908 e o 5 de outubro de 1910 tornamse o ponto máximo das tensões acumuladas desde o final do séc. XIX, essencialmente, a partir de
1890, devido ao Ultimato Inglês.
No concelho da Maia, o ambiente também era de apreensão e sobressalto. Apesar da sua
localização de proximidade com a cidade do Porto, o seu caráter essencialmente rural manter-se-ia
ainda durante bastantes anos. Depois de um século XIX de diversos avanços e recuos territoriais e
administrativos, de em 1902 se ter procedido à transferência da sede do concelho do Castêlo da Maia
para Barreiros e consequente elevação a vila nesse mesmo ano, a Maia reflete esse período agitado
principalmente focada num aspeto – a sua subsistência.
Terra conhecida pelos seus campos verdejantes e seus lavradores, o deficiente abastecimento
e falta de cereais foram evidentes neste período.
Ao consultar o Arquivo Municipal da Maia na parte destinada à correspondência recebida
por parte do Administrador do concelho, esta realidade é facilmente comprovada pelos contantes
apelos dos regedores das freguesias para a reposição dos stocks de milho, o açambarcamento por
parte de alguns era uma prática usual, originando revoltas.
contra os preços praticados. Estes incidentes ocorriam mais nos dias de feira, como no
Mercado 5 de Outubro no Castêlo, chegando ao ponto de se consumarem assaltos “mais ou menos”
organizados pela população como aconteceu numa casa de lavoura em Mandim, um ultimato sobre
os preços em Vila Nova da Telha ou o cerco de uma mercearia em Milheirós. Não será exagero
afirmar que existiu fome neste período um pouco por todo o concelho.

*

Câmara Municipal da Maia - CENTRARTE
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Fig. 1 – Pedido do Presidente da Comissão Executiva Zeferino de Sousa Ferreira, tendo como motivo a falta de milho

Também eram prática corrente os furtos a galinheiros, hortas, bouças para furtar pinheiros,
até os carris do recente carro-elétrico na atual Rua D. Afonso Henriques em Águas Santas ou os
candeeiros da Praça onde se encontrava a Câmara Municipal não escapavam às mãos alheias. Mesmo
as roupas deixadas a secar ou entregues a lavadeiras por vezes desapareciam com facilidade enquanto
por inúmeras vezes as leiteiras eram chamadas à Administração para prestarem declarações,
relacionadas com a adulteração e qualidade do leite. Locais como igrejas, capelas, casas particulares
e até os moinhos também não escapavam aos amigos do alheio.
Curioso que um grande número de participações por furto indicavam que a zona dos
alegados ladrões onde se concentrariam seriam em Águas Santas, no lugar de Ardegães e S. Gemil,
na fronteira com a cidade do Porto. Surgem também casos de mortes por acidentes em pedreiras ou
minas de água, atropelamentos por carros de bois e alguns suicídios em zonas isoladas por
enforcamento.
Mesmo assim, com este quadro de pobreza e miséria, a população do concelho aumentou
sempre ao longo das décadas nesta fase:

46

REVISTA da MAIA, Nova série

Ano 3 – nº 1

janeiro/junho de 2018

Neste período também são lançadas novas obras como a estrada municipal que ligava
Santana a Barreiros, a do Castelo a Folgosa, a construção das primeiras escolas primárias pelo Estado
e por beneméritos do concelho assim como são dados os primeiros passos para a construção das
futuras linhas dos caminhos de ferro em S. Gemil e Águas Santas, facilmente comprovados pelos
diversos autos do Juiz de Direito sobre expropriações de terrenos que incidiram sobre diversos
proprietários dessa zona do concelho.
No artigo da Revista da Maia, ano II, nº1 abordei os anos de 1910 a 1912 e agora dá-se um
salto a 1916. O leitor perguntará porquê? Porque a C. M. Maia e o Pelouro da Cultura organizaram
uma grande exposição sobre a Grande Guerra, onde a participação dos maiatos iniciou com o envio
de soldados em 1916 para Angola e Moçambique e depois com a inclusão de vários soldados no CEP
– Corpo Expedicionário Português para a Europa, com especial incidência na zona da Flandres. Como
tal, as nossas pesquisas e principal foco esteve nesses anos de 1916-19. Para já, fica aqui o ano de
1916, ficando a promessa de no futuro serem abordados os restantes anos- 1913-15 e 1917-19.
A relação dos documentos que se seguem, encontram-se no Arquivo Municipal da Câmara
Municipal, na parte da correspondência recebida pelo Administrador do concelho, em pastas
identificadas, estando os documentos numerados sequencialmente, quase sempre por ordem de
receção do documento. Seguimos a ordem sequencial dada aquando da receção. Passemos então ao
ano de 1916, ano dominado pela questão do milho.

Fig. 2 – O tratamento do milho, num postal circulado de 1913.

Ano de 1916
Nº 28 Informação sobre os cabos de Polícia para a freguesia de Barreiros
Nº 54 Desastre em Milheirós – morte de um rapaz de 14 anos, ficou debaixo de uma roda do
carro de bois conduzida pelo pai
Nº 58 Circular do Governo Civil de 14-1-16 sobre os ajuntamentos de população por meio
de toque de sino
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Nº 88 e 89 Federação Socialista do concelho da Maia manifesta-se contra os açambarcadores
de géneros, que se podiam encontrar com facilidade no Mercado do Castêlo 20-1-16
Nº 103 Na freguesia de S. Pedro Fins ocorre uma altercação que resultou em grande alvoroço
entre a população, registando-se um ajuntamento de quatrocentas pessoas por causa do preço do milho
Nº 114 Milho disponível na freguesia de Gueifães, da parte de três produtores.

Figs. 3 e 4 – O documento com o nº 126 refere a moção da Federação Municipal Socialista do Concelho da Maia
sobre o povo trabalhador, abordando temas como a exploração, falta de milho, sentimento de revolta contra as
medidas de especulação mercantil, votos para a terminação da guerra que seria a causa desta desgraça 6-2-16

Nº 128 Em Barreiros ocorre levantamento popular, sinos a rebate por causa da venda do
milho 9-2-16
Nº 159 Insultos ao regedor de S. Pedro Avioso por causa da distribuição do milho 15-2-16
Nº 161 A junta de Moreira coloca-se à disposição da Federação Municipal Socialista do
Concelho da Maia para a questão do milho 13-2-16
Nº 166 Carta do Presidente da Comissão Executiva Agostinho da Silva Marques ao
Administrador sobre o problema do milho
Nº 167 Legado de 200 escudos de José Francisco Pereira à Junta de Barreiros desde 1864,
que necessitaria de um novo enquadramento devido à nova Lei da Separação do Estado e Igreja
Nº 176 Federação Municipal Socialista do Concelho da Maia – sobre os impostos,
distribuição de géneros, lavradores
Nº 180 Carta do Ministério da Justiça sobre a corporação encarregada do culto, que estaria
a descurar a guarda e manutenção da Igreja Matriz de Águas Santas 18-2-16
Nº 190 Informação do regedor sobre o cerco a um suspeito na freguesia de Folgosa, que na
iminência de ser capturado se terá suicidado em seguida, deixando uma carta de despedida em forma
de verso 21-2-16
Nº 211 Informação sobre os constantes furtos às igrejas.
Nº 220 e 239 José da Silva Parteira, regedor de Gueifães informa que no dia 4 de Março
estariam marcados assaltos a diversos cidadãos, tendo sido pedido um reforço do número de forças
armadas para patrulhar a freguesia
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Nº 223 Também em Águas Santas estariam a ser preparados assaltos pelos inimigos da
ordem e da República.
Nº 244 Na freguesia de Gueifães ocorre falta de milho
Nº 250 Na freguesia de Silva Escura também ocorre
falta de milho
Nº 262 Na freguesia de Milheirós surge um pedido de
milho aos lavradores, tendo sido cedidos 3500 litros, já não
existindo nenhum cereal
Nº 266 Roubo do chumbo dos caixões na freguesia de
S. Pedro Fins 15-3-16
Nº 283 Em Santa Maria de Avioso é efetuado um
pedido de uma comissão de lavradores para solicitar 20 praças
de polícia por causa de uma possível rebelião de gente malintencionada de Gondim e Barca contra os lavradores desta
freguesia
Nº 295 A Junta Patriótica do Norte veio a Águas Santas
Fig. 5 – O documento nº 223 redigido
para aí realizar os primeiros comícios de propaganda patriótica pelo regedor de Águas Santas, António
e à organização do núcleo local, onde iriam estar presentes os Marques dos Santos Ribeiro em 3 de
Março de 1916
Drs. Alfredo Coelho de Magalhães, Carlos Alberto da Rocha e
Bernardino Ribeiro 23-3-16.

Fig. 6 – Cópia dos telegramas enviados pelo Senado Municipal da Maia referentes ao período da Primeira
Guerra Mundial

Nº 298 Mais um roubo de chumbo em S. Pedro Fins
Nº 299 Pedido de informação sobre o paradeiro de Eugenie e Adele Muller, cidadãos
oriundos da Alemanha, residentes em Moreira, pedido feito por um inspector da Polícia Judiciária
Nº 308 Vagas para polícia, descrição dos requisitos para admissão
Nº 325 Telegrama do governo civil sobre alemães
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Nº 332 Lei da Separação dos Bens sobre os títulos de crédito da junta de paróquia de
Barreiros, numa problemática que envolviam as extintas Irmandades do Subsino e do Bom Despacho
27-3-16.

Figs. 7 e 8 – A questão da Lei da Separação do Estado das Igrejas foi aprovada por decreto com força de lei
no ano de 1911, pela qual os bens da Igreja Católica são nacionalizados e as manifestações públicas de culto
passam a ser fiscalizadas. Como resposta, a Santa Sé corta relações diplomáticas com Portugal. Acentua-se
o sentimento anticlerical por parte dos republicanos mais radicais e as relações entre o poder administrativo
e religioso não são as melhores.

Nº 345 Vila Nova da Telha – informação sobre um possível assalto a lavradores por causa
da carestia do milho
Nº 351 A Comissão de Beneficência e Culto de
Águas Santas dirige-se ao Administrador António
Martins, respondendo sobre o estado e conservação da
Igreja de Águas santas, sua limpeza e obras 27-3-16
Nº 362 Uma grande quantidade de farinha
imprópria para consumo foi vendida em Águas Santas,
tendo sido apreendida e mandada para realização de
análises de forma a serem comprovadas as suspeitas de
adulteração 4-4-16
Nº 380 Em Vila Nova da Telha continua o
barulho e tumultos, existindo a necessidade de serem
requisitados mais elementos das forças da ordem para
reprimirem e dissuadirem a população revoltada contra a
falta de géneros e preços elevados, principalmente do
milho 7-4-16
Nº 397 Telegrama de regozijo sobre uma vitória
Fig. 9 – Documento nº 344, a Junta Patriótica
contra os alemães.
do Norte esteve presente em Águas Santas 2-416
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Nº 410 Sobre a censura durante o período de Guerra, constituição de uma Comissão de
Censura Municipal composta por Altino da Silva Maia e Alberto Artur Ferreira da Silva.
Nº 421 Carta de uma mulher detida que se encontrava na cadeia da Relação, oriunda do lugar
de Arcos, freguesia de S. Pedro Fins 17-4-16
Nº 437 Carta dos caminhos-de-ferro portugueses acerca da morte de um trabalhador do lugar
de Matos, de nome José Moreira da Silva, que teve morte imediata, tendo sido colhido entre vagões
na estação de Pedras Rubras na freguesia de Moreira
Nº 463 Circular sobre a alteração do número de praças chamadas à Escola de Sargentos em
tempo de guerra
Nº 465 Carta do regedor de Águas Santas, António Marques dos Santos Ribeiro contra o
Padre Eduardo Alves Espinheira e as suas “ideias ferrenhas e entusiásticas da cultura alemã”, sendo
acusado de falta de patriotismo, referindo “sabe que o padre pode fazer muito mal à nossa pátria dadas
as suas relações com os piores inimigos da República”
Nº 468 Circular do Governo Civil sobre todos os funcionários consulares alemães e austro
húngaros, tendo sido retirado o exequátur, que segundo o contexto do direito internacional, é uma
autorização dada por um Estado para que o cônsul de outro Estado seja admitido e possa exercer as
atividades inerentes às suas funções
Nº 469 Ordem para se apresentar no regimento, Joaquim Faria Moreira Ramalhão, afim de
frequentar a Escola de Sargentos
Nº 477 Circular da Secretaria de Guerra indicando as penas a aplicar por atrasos ou faltas –
possibilidade de prisão e degredo 24-4-16.
Nº 500 A Corporação de Beneficência e Culto de Águas Santas enviou uma série de
documentos ao Administrador – orçamento, ata, certificado de não existência de dívidas e outros
Nº 528 O regedor de Barreiros Manoel Martins dos Santos Júnior informa que residiam
quatro estrangeiros casados com famílias na freguesia: Alfredo Johnston, inglês; Carlos Chambers,
inglês; José Concelo, espanhol; Alfredo Fernandes de Andrade, brasileiro
Nº 539 O regedor de Águas Santas informa que existiam os seguintes estrangeiros na
freguesia: Carlos e Maria Pereira de Oliveira ambos do lugar da Maia; Domingos Fernandes do lugar
do Paço, também brasileiro; Valentim Vasques do lugar da Maia, espanhol e José Batista Rodrigues
do lugar do Castelo também espanhol
Nº 540 Em S. Pedro Avioso, segundo informação do regedor José Alves de Barros, existia
um espanhol velho, três jovens brasileiros e três homens brasileiros
Nº 552 Na freguesia de Gemunde existiam dois estrangeiros – um espanhol e outro brasileiro
Nº 553 Furto em Águas Santas, o autor teria sido o sacristão e também era guarda do
cemitério do Padre Espinheira, segundo informação do regedor de Águas Santas 9-5-16
Nº 554 Altercação em Águas Santas à porta da Capela de Pedrouços entre diversas pessoas
Nº 557 e 587 O Comandante do 3º Grupo de Companhias de Saúde intima o soldado José
Félix Farinhote, médico, para comparecer no dia 16 de Maio para ser incorporado
Nº 579 Processo de análise à farinha apreendida a Maria Joaquina Silva, “A Patuleia”, do
lugar de Pedrouços de Águas Santas por suspeitas de excesso de acidez na composição da farinha
Nº 588 Mapa dos criados de servir existentes desde 18 de Abril até 22 de Maio de 1916 pelo
regedor de Milheirós Domingos da Silva Carvalho, onde refere a existência de trinta e sete pessoas
nesse período, indicando nome, idade, concelho e freguesia de proveniência e sinais característicos
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Nº 605 O regedor de Gueifães indica a presença de um espanhol na freguesia, de nome
Raphael Rodrigues Batista, três menores brasileiros e seis brasileiros maiores de idade
Nº 609 O Governo Civil do Porto pede que se organize uma comissão de senhoras para
angariar donativos e organizar festas destinadas a socorrer soldados e famílias portuguesas vitimas
da guerra
Nº 638 Maria Luísa Santos, professora de Moreira, oferece os seus préstimos e de suas alunas
para trabalhar o linho, inserido no esforço de guerra 31-5-16
Nº 653 O regedor de Vermoim indica os vinte e três criados de servir que existiam nesse
momento ao serviço na freguesia, fazendo referência ao nome, idade e freguesia de proveniência 315-16
Nº 657 O Liceu Nacional Feminino agradece o empenho da professora de Moreira embora
não teriam sido ainda recebidos os pensos (ligaduras) realizados pelas alunas no âmbito da ajuda
voluntária e apoio ao contingente português da Primeira Guerra
Nº 662 e 663 São registados roubos na Escola Oficial Feminina de Vermoim 5-6-16
Nº 668 Três mancebos de Águas santas foram expulsos da Sociedade de Instrução Militar
Preparatória devido a mau comportamento
Nº 681 Realização da feira de Santo António em Silva Escura no dia 13-6-16, requisição de
seis praças da Guarda Nacional Republicana devido ao receio de alteração da ordem pública como
em anos transatos
Nº 688 Testemunhas em Águas Santas relativas aos decretos contra os alemães e outros
residentes em Portugal
Nº 689 Carta do Governo Civil acerca do Padre Espinheira, sobre os factos praticados pelo
padre 11-5-16
Nº 696 Secretaria do Regimento de Infantaria nº 51, assinado pelo comandante sobre o
licenciado Joaquim Faria Moreira Ramalhão da freguesia de Moreira
Nº 720 Carta sobre Joaquim Felix Farinhote, promovido a alferes médico miliciano 17-6-16
Nº 727 A Junta Patriótica do Norte informa por circular do Governo Civil, solicitando o
apoio das Juntas nos trabalhos de recolha de fundos e iniciativas a desenvolver
Nº 728 Sob a designação “Urgentissímo”, solicita-se a apresentação do médico José Félix
Farinhote 20-6-16
Nº 743 Edital para as explicações referentes à entrada nas escolas de alunos para marinheiros
Nº 764 A Comissão Distrital de Subsistências comunica ao Administrador que tem trigo para
fornecer ao custo de nove centavos por quilograma
Nº 780 e 789 Caso de violação em Ardegães. Posteriormente, o agressor, encontrando-se em
liberdade, foi cercado pela população e agredido tendo recebido uma valente sova dos populares. De
seguida, foi levado à autoridade e remetido à cadeia 6-7-16
Nº 782 Informação sobre as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 20-7-16
Nº 874 O inspetor da Polícia Judiciária do Porto solicita ao Administrador da Maia
autorização para buscas no concelho de forma a tornar mais eficazes as investigações, pois apenas se
podia ao limite da estrada da Circunvalação – o problema dos furtos de carteiras e outros objetos
originado pela deslocação dos gatunos que vieram viver para a Maia 20-7-16
Nº 896 Acerca dos furtos de fio de bronze na linha telefónica do Porto a Braga
Nº 1105 Relação dos produtores e detentores de Águas Santas que não entregaram as
declarações de produção e existências de trigo, centeio, aveia, cevada, grão de bico, batata e cortiça
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Nº 1117 O regedor de Águas Santas António Marques dos Santos Ribeiro informa que certos
lavradores e negociantes vendiam o milho ainda verde para ser queimado, sendo este depois usado
no fabrico de álcool 5-9-16
Nº 1145 Entrega de cinquenta e oito declarações da produção e existência de trigo, centeio,
aveia, cevada, fava, grão de bico, batata de sequeiro e cortiça em nove lugares da freguesia de Folgosa
15-9-16
Nº1157 Relação de todos os produtores de trigo, centeio, aveia, cevada, fava, grão de bico,
batata de sequeiro e cortiça que não deram a declaração da freguesia de Barreiros
Nº 1164 O presidente José António da Silva Faria informa acerca de quatro títulos de 5
acções do Banco de Portugal que estariam na posse da Junta de Paróquia Civil da vila de Barreiros
Nº 1165 Regedor de Águas Santas informa que Benjamim da Silva, conhecido por “o
Fiteiro”, do lugar de Ardegães terá alvejado Joaquim da Silva Cavadas a tiros de revólver sem motivo
aparente 14-9-16
Nº 1166 Continuação da queixa contra Benjamim da Silva, que afinal estaria a roubar uvas
no campo de Joaquim Cavadas, causando um dano de 4$00, tendo-o insultado e desafiado, dizendo
que lhe havia de dar duas bofetadas na cara, indicando três testemunhas de Ardegães
Nº 1167 Conjunto de indivíduos que desde à alguns tempos teriam “praticado roubos de
lenha nas bouças dos proprietários no lugar do Leandro, em S. Pedro Fins para queimar e usarem o
carvão que organizam em terreno municipal, não fazendo caso dos zeladores municipais para se
retirarem”. Terá sido pedido o reforço da Guarda Republicana pelo Presidente da Comissão Executiva
Zeferino de Sousa Ferreira
Nº 1184 Pedido de apresentação de Joaquim Faria Moreira Ramalhão da freguesia de
Moreira para o concurso de sargento 20-9-16
Nº 1213 e 1221 Atropelamento mortal por um carro de bois. A vítima, que terá tido morte
imediata, foi Rosa Fernandes da Silva Neves, casada, doméstica, do Alto do Viso em Ramalde. O
carro era pertencente ao lavrador Domingos Monjardim e o acidente ocorreu em Parada, Águas
Santas. Os condutores do carro de bois ficaram em liberdade, um dos condutores apresentou-se
voluntariamente às autoridades e o segundo foi detido em S. Mamede de Infesta a 12-6-16
Nº 1216 Inspeção do Círculo Escolar de Vila do Conde, pelo inspetor Agostinho Antunes de
Azevedo, informando que a professora da escola para o sexo masculino de Vermoim se desculpa de
não hastear a bandeira nacional por não ter mastro para o fazer, conforme informação em ofício da
professora Antónia Vivência Braga Conde em 27-9-16
Nº 1237 Em Gondim, o regedor Aristides Antunes de Azevedo levava ao conhecimento que
António Moreira Duarte lhe apresentou queixa que na noite de dia 1 de Outubro, mão criminosa lhe
lançou fogo à sua casa de moradia, com danos de 150$00 tendo suspeitas de quem seriam os autores
2-10-16
Nº 1256 Joaquim Carlos Coutinho da Junta de Paróquia de Águas Santas informa o regedor
que posteriormente remete para o Administrador, que na noite de 28 para 29 de Setembro foi violada
a catacumba nº21 do mesmo cemitério, onde se encontra sepultado o cadáver Manoel Ferreira dos
Santos Torres, morador de Rebordãos, tendo sido roubado todo o chumbo “estando o dito cadáver a
exalar mau cheiro o que não contribui para a boa higiene e salubridade pública” 29-9-16
Nº 1257 O regedor Augusto Domingues da Silva da freguesia de Vila Nova da Telha estaria
a cumprir quatro anos de mandato no cargo de regedor, pelo qual solicitava a sua substituição por
motivos de tratar a sua saúde no prazo de cinco dias após o qual se consideraria isento do cargo
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Nº 1263 O regedor de Gueifães José da Silva Parteira coloca-se ao lado dos protestos na
questão do milho apreendido não sair do concelho, tendo o regedor sido enxovalhado juntamente com
os seus delegados. Quase todo o milho da paróquia estaria na posse de um negociante, tido como
açambarcador, que comprava por um preço baixo e vendia 15 kg de farinha por 1$50. Nesta altura, o
regedor até chega ao ponto que só poderia andar de noite pela paróquia por temer pela sua segurança
Nº 1273 Em Santa Maria de Avioso ocorre mais um roubo de chumbo de dois caixões de
criança, do jazigo de Joaquim Moreira da Silva, do lugar do Castelo, segundo informa o regedor José
Alves da Silva 10-10-16
S/Nº Neste mês de Outubro de 1916 é efetuada para o distrito do Porto, Concelho da Maia,
a relação dos cidadãos e eleitores a quem se refere o art.51 do Código Eleitoral, organizada nos termos
e para os efeitos do art.52 do mesmo código, assinada pelo Governador Civil Pereira Osório, e depois
enviada ao Administrador Augusto Martins, onde constavam os seguintes nomes:
Nº de
Ordem

Nomes

Cargos

Freguesias

Nº de ordem de inscrição
no recenseamento
eleitoral

1

Agostinho Francisco Moreira Azenha

Juiz de Paz Efetivo de Avioso

Santa Maria
Avioso

3

2

Agostinho Moreira da Silva

Vereador Efetivo

Barca

1

3

Agostinho da Silva Marques

Vereador Efetivo

Barreiros

3

4

Agostinho da Silva Torres

Vereador Efetivo

Milheirós

8

5

António Alves de Souza

Vereador Substituto

Nogueira

26

6

António d’Assumpção Rocha

Vereador Substituto

S. M. Avioso

9

7

António Ferreira Coutinho

Vereador Substituto

Águas Santas

28

8

António Ferreira Machado

Vereador Efetivo

Vermoim

16

9

António Ferreira Pinto

Vereador Efetivo

Gueifães

21

10

António José Loureiro

Vereador Efetivo

Barreiros

15

11

António Marques da Silva

Professor Oficial

Folgosa

8

12

António Martins dos Santos

Vereador Substituto

Barreiros

19

13

António Moutinho Moreira Assumpção

Vereador Efetivo

Silva Escura

18

14

António d Oliveira Maia

Vereador Efetivo

S. P. Avioso

13

15

António Rocha

Professor Oficial

V. N. Telha

29

16

António de Souza Moreira Cruz

Vereador Substituto

Moreira

74

17

António de Souza Moreira Dias

Vereador Substituto

Gemunde

25

18

António Vieira Neves da Cruz

Vereador Substituto

Gueifães

36

19

Augusto Alves de Souza

Vereador Efetivo

Folgosa

15

20

Augusto Francisco da Rocha

Vereador Efetivo

S. M. Avioso

29

54

REVISTA da MAIA, Nova série

Ano 3 – nº 1

janeiro/junho de 2018

21

Augusto Nogueira da Silva

Vereador Efetivo

S. P. Avioso

19

22

Augusto Simões Ferreira da Silva

Vereador Substituto

Águas Santas

117

23

Augusto de Souza Dias

Vereador Substituto

S. M. Avioso

30

24

Bernardino Duarte Campos

Vereador Substituto

S. P. Avioso

22

25

Domingos Ferreira da Costa Maia

Vereador Efetivo

Barreiros

47

26

Domingos Ferreira Moutinho

Vereador Efetivo

Águas Santas

162

27

Domingos da Silva Maia

Juiz de Paz Substituto de S. P.
Fins

Silva Escura

38

28

Francisco Vicente da Silva

Professor Oficial

Águas Santas

210

29

João da Silva Tomé

Vereador Substituto

Vermoim

69

30

Joaquim Dias da Silva

Juiz de Paz Substituto de
Moreira

Moreira

135

31

Joaquim José dos Santos

Vereador Substituto

Barreiros

77

32

Joaquim Lopes Maia

Juiz de Paz Efetivo de Moreira

V. N. Telha

59

33

Joaquim da Silva Salgueiro

Vereador Substituto

V. N. Telha

63

34

José António d’Araújo

Vereador Substituto

Barca

49

35

José Moreira Maia

Vereador Efetivo

Folgosa

48

36

José da Silva Moreira Azenha

Vereador Substituto

Silva Escura

73

37

José de Souza e Silva

Vereador Substituto

Folgosa

53

38

Luiz Moreira Ramos

Vereador Substituto

Folgosa

57

39

Luiz de Sousa Marques

Vereador Substituto

Folgosa

59

40

Manuel Alvares dos Santos Quintela

Vereador Substituto

Milheirós

135

41

Manuel da Costa Carneiro

Vereador Substituto

S. P. Fins

52

42

Manuel Fernandes da Silva

Vereador Substituto

Milheirós

140

43

Manuel Gonçalves Lage Sobrinho

Vereador Efetivo

Águas Santas

373

44

Manuel José Moreira Pontes

Vereador Efetivo

S. P. Fins

60

45

Manuel Marques d’Oliveira

Vereador Substituto

Barreiros

111

46

Manuel Martins Ferreira Casal

Juiz de Paz Efetivo de Milheirós

Águas Santas

389

47

Manuel Martins Maciel

Vereador Substituto

Moreira

214

48

Manuel Moreira de Souza Sobrinho

Vereador Efetivo

Gemunde

89

49

Manuel da Silva Duarte

Juiz de Paz Substituto de Avioso

S. M. Avioso

90

50

Manuel da Silva Moreira

Vereador Efetivo

Silva Escura

91
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51

Manuel de Souza Dias

Vereador Efetivo

V. N. Telha

87

52

Manuel Victorino da Silva Neves

Juiz de Paz Substituto de
Milheirós

Aguas Santas

433

53

Manuel Vieira da Silva Cruz

Vereador Efetivo

Milheirós

167

54

Serafim Moutinho da Silva

Vereador Substituto

Aguas Santas

451

55

Zeferino de Souza Ferreira

Vereador Efetivo

Moreira

235

Nº 1274 O Guarda de serviço da GNR, 2º cabo nº 234 António Soares, quando se dirigia ao
quartel do posto para sua casa, ao passar por Catassol ouve os gritos de uma mulher, Glória Pereira
de 23 anos. Esta teria feito um ferimento grave quando ficou presa em arame farpado ao andar a
apanhar caruma. Em virtude do profundo golpe na perna esquerda, foi conduzida ao Hospital da
Misericórdia no Porto. Até à Ponte da Pedra foi num carro de mão, da Ponte da Pedra para o Carmo
foi num carro elétrico e daí para o Hospital noutro carro de mão que ali apareceu por casualidade 1110-16
Nº 1277 e 1278 Circulares sobre o soldado Manuel Martins de Souza nº 451 2ªcompanhia
deste batalhão 11-10-16
Nº 1289 Carta do Governo Civil do Porto com ordem para cumprir determinados
pressupostos sobre a censura e a imprensa 14-10-16
Nº 1307 18-10-16 O presidente da junta de paróquia Albino Domingues Ferreira informa
que se apresentou uma comissão de paroquianos no terreiro desta freguesia de Moreira no sentido de
se chegar a um acordo na questão do preço do milho. Procedeu-se a uma reunião em sessão
extraordinária com a presença de um terço dos agricultores da freguesia tendo ficado acordado o valor
do milho para os pobres de 1$10 centavos cada 20 litros do cereal. Mais informa que o milho existente
não chegaria para o consumo de cinco meses

.

Fig. 10 – Cópia pedido do Presidente da Comissão Executiva Zeferino de Sousa Ferreira, ao
Administrador do concelho onde aborda o problema dos açambarcadores do Mercado 5 de
Outubro no Castêlo
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Nº 1332 25-10-16 O regedor de Águas Santas António Marques dos Santos Ribeiro informa
que depois de proceder a averiguações, apurou que António da Silva Gândara e João Pereira, ambos
caseiros da Quinta da Carvalha, no dia 17 de Outubro ter-se-iam envolvido em desordem ficando
muito feridos por causa de umas espigas de milho. João Pereira, oriundo de Rebordãos, casado e de
sessenta anos, apresentava ferimentos pelo corpo feitos pelo tal Gândara e dois filhos, habitantes no
lugar da Aldeia
Nº 1350 O regedor de Águas Santas efetua um pedido de quatro praças de polícia para
policiamento do cemitério municipal em virtude da grande aglomeração de pessoas ao cemitério no
dia um de Novembro pelas quinze horas, dia de Fiéis 30-10-16
Nº 1372 O regedor de Águas Santas alerta para o roubo de mais chumbo de caixões, tendo
os cadáveres exalado mau cheiro, sendo o roubo detetado em quinze caixões de adultos e quatro de
crianças 31-10-16
Nº 1373 O regedor pede dois agentes da Polícia Judiciária para ver se se encontram os
autores do furto do chumbo dos caixões e violação dos jazigos 6-11-16
Nº 1374 É o pedido do presidente da Junta Manoel Luiz Regado Júnior dos dois agentes da
Polícia Judiciária efetuado ao regedor
Nº 1381 O regedor de freguesia de Gueifães José da Silva Parteira reclama que o
administrador ainda não lhe teria dado a exoneração após vinte e seis dias do seu pedido 4-11-16
Nº 1384 O regedor de Gemunde Geraldino Moreira de Souza informa que arrombaram a
porta principal da Igreja Paroquial e furtaram quatro resplendores de prata, um rosário, duas cruzes
de metal amarelo, duas chaves das portas das sessões e da sacristia, duas alvas de linho, diversos
círios de cera e cera miúda, tendo no final arrombado a caixa de esmolas. O furto foi na noite de sete
para oito de Novembro e os gatunos terão deixado sinais das marcas dos pés nas toalhas dos altares
8-11-16
Nº 1385 O regedor de Águas Santas informa o cidadão Domingos Bento Veiga, presidente
da Corporação de Beneficência e Culto de Águas Santas participou o arrombamento da porta da
Capela de Pedrouços 7-11-16
Nº 1392 Altercação em Gueifães no lugar de Catassol na qual resultou um morto. Na oficina
de José Ferreira da Silva Torres, dois operários desentenderam-se. Manoel da Silva Pereira de dezoito
anos, solteiro, veio para fora da oficina munido de um pau e agrediu Manoel Ferreira da Silva de vinte
e quatro anos, casado, tendo este sido levado para casa onde morreu às quatro da manhã. Entretanto,
o agressor pôs-se em fuga e o defunto foi metido em caixão de madeira simples devido à extrema
miséria em que vivia a família. O morto deixava viúva e quatro filhos, o mais velho teria doze anos
de idade segundo a informação do regedor José da Silva Parteira 10-11-16
Nº 1411 Apreensão de trigo a Albino da Silva Santos, tendo sido depositado na manutenção
militar 13-11-16
Nº 1414 Nomeação da comissão de recenseamento militar para o ano de 1917 16-11-16
Nº 1424 Joaquim Faria Moreira Ramalhão é intimado para comparecer no quartel no dia
vinte e um de novembro pelas nove horas para ser submetido a exame para sargento miliciano
Nº 1433 O regedor de Santa Maria de Avioso José Alves da Silva refere a existência de
tumultos no mercado 5 de outubro, em virtude das regateiras quererem açambarcar o milho e mais
géneros, faltando aos particulares o que originou “alteração da ordem pública, dissabores e graves
conflitos 22-11-16
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Nº 1434 e 1447 Furto
ocorrido de 20 para 21 de
Novembro na igreja de Santa Maria
de Avioso por meio de chaves
falsas efetuado por “audaciosos
gatunos”, onde foram furtados
diversos objectos de prata e de
grande valor que se encontravam à
guarda da junta: uma cruz, um
turíbulo e uma naveta, três
resplendores, duas coroas, um
cálice e patena, uma custódia, um
relicário, todos estes em prata e
ainda dois castiçais de latão, tudo
Fig. 11 – Edital de 21 de Dezembro de 1916 sobre o processo de
recenseamento eleitoral
no valor de 250$00, segundo
descrevem o presidente da junta Agostinho Nogueira da Silva e o regedor José Alves da Silva

Conclusão
Como conclusão, podemos afirmar que o concelho foi fortemente afetado por uma falta de
milho que afetou marcadamente a população do concelho, trazendo com isso, uma tensão
generalizada nas relações - Estado, representado pelos regedores e Administração e o povo. Em 1916,
devido à conjuntura internacional provocada pela Grande Guerra, começa a escassear o pão de milho
em Portugal. Como era a base da alimentação das classes pobres, a sua falta originou conflitos sociais
graves.
Ao mesmo tempo, o país participava num conflito que deixava marcas na economia e nas
suas gentes – muitas famílias maiatas viram partir os seus entes queridos para África logo em 1916 e
depois para a Europa. Ilustres maiatos serviram como Oficiais na Grande Guerra: Joaquim Faria
Ramalhão, José Estevão Magalhães, António dos Santos e Carlos José Moreira, num conjunto que
envolveu outros cidadãos maiatos desconhecidos.
A agitação no país iria manter-se nos anos seguintes, Sidónio Pais seria assinado no final do
ano de 1918, os governos e golpes sucediam-se e o concelho da Maia continuaria a sofrer os efeitos
dessa conjuntura.

Referências
Fontes: Arquivo Municipal da Maia
- Atas da Câmara Municipal da Maia
- Correspondência recebida pelo Administrador
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Fundação da Casa do Povo de Moreira da Maia
Organização Económica e Financeira (1927/1933)
Armando Mário Moreira Tavares*

Resumo: Pretendemos dar a conhecer a “Casa do Povo de Moreira da Maia” (depois Cooperativa Popular),
intenção e propósitos para a sua fundação, partir do conhecimento e análise da primeira ata com base na reunião da
Assembleia Geral, no dia 10 de abril de 1927, onde regista a sua constituição e a criação dos estatutos, pelos quais serviram
como base de orientação e funcionamento.
Palavras-chave: Casa do Povo de Moreira da Maia; Maia; Fundação; Cooperativismo.

Introdução
As memórias de um tempo da nossa vida dificilmente se apagam, especialmente quando
vividas de forma intensa e presencial.
As memórias do nosso tempo especialmente na infância, despojada de telemóveis e Tablet,
computadores e tantas outras tecnologias do presente, direcionam-nos para outras experiencia e
observações da vida na comunidade onde estamos inseridos de uma forma intensa.
Todas as memórias registadas no nosso espirito interligadas com os documentos da época,
as fontes orais, o espaço geográfico e físico, contribuíram decididamente para a elaboração e registo
de um tempo de forma apaixonada, no entanto, conscientes da realidade, tentamos impregnar neste
simples e humilde artigo a consciência na isenção da manifestação do cunho pessoal para que
possamos obter um pedaço da história de um passado que se aproxime o mais possível da realidade,
com verdade e isenção.
Assim sendo, o que nos levou a registar um momento que consideramos histórico, na
Freguesia de Moreira da Maia, do Concelho da Maia, Distrito do Porto, foi a importância que a “Casa
do Povo”, teve efetivamente para a vida das pessoas, os motivos principais na sua criação tão
necessários para a vida de todos os residentes e freguesias circunvizinhas, facilitando o acesso aos
bens de consumo essenciais com a prática de baixos preços, possibilitando a acumulação de lucros
consoante a aquisição de bens de cada cooperante.
Os loucos anos 20
As memórias de um tempo da nossa vida dificilmente se apagam, especialmente quando
vividas de forma intensa Cronologicamente, a fundação da “Casa do Povo de Moreira da Maia”,
coincide com os “Loucos anos vinte”, onde quase tudo aconteceu.
O “fim” da absurda Guerra Mundial – 1918, deixa a sociedade traumatizada pelos efeitos
provocados na sociedade portuguesa, no entanto, a Europa e os Estados Unidos da América saídos da
guerra, entram de forma eufórica nos “loucos anos 20” 1, revolucionando os seus comportamentos.
As mulheres vão lentamente conquistando espaço na sociedade cujos reflexos se fazem notar
nos pequenos grandes pormenores no seu comportamento.
*
1

Câmara Municipal da Maia – Museu de História e Etnologia da Terra da Maia
Os Roaring Twenties, as Années Folles – os «Loucos Anos 20». Por Luís Almeida Martins
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Os cabelos compridos são cortados, as saias compridas dão lugar a vestidos e saias mais
curtas.
A “art déco”, foi lançada na Exposição de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925.
Na literatura, Almada Negreiros escreveu um romance que se tornou famoso, “Nome de Guerra”,
decorria o ano 1925.
No desporto, também se instala grande alteração e cremos que devido à realização dos jogos
Olímpicos em 1928, no entanto em 1927, surge um momento que vai perdurar até aos dias de hoje –
O ciclismo com a 1ª volta a Portugal com o apoio do Jornal de Noticias e os Sports, mas é o futebol
que vai ser o desporto mais popular em Portugal, absorvendo simpatizantes de uma forma
extraordinária.
Da folia à Depressão
A transição da ditadura Militar em Portugal, iniciada em Maio de 1926 e mais tarde em 1933
com o início a ideologia política do Estada Novo, coincidiu com a grande depressão e com o Crash
da bolsa de Nova Iorque.
Institucionaliza-se um novo regime político em Portugal que terminou com a revolução de
Abril de 1974.
A economia na década de 20 encontrava-se bastante fragilizada o que proporcionou o
fomento das cooperativas rurais e de consumo, no entanto as diferenças entre si com a proteção do
estado em relação às cooperativas de consumo pelos seus variadíssimos fatores.
A forte presença operária na forma de cooperantes e associados nas instituições, o estado
fortemente controlador de ideologias submete-as a um apertado controlo até porque, estes grupos
poderiam ser e foram verdadeiros núcleos de resistência e democracia.
A chamada “Lei Garrote”, emanada do Decreto-Lei nº. 22513, de 12/05/1933, veio
pressionar, controlar e dificultar as associações cooperativistas de Consumo, enquanto as
cooperativas de cariz agrícola, sob proteção do Estado Novo, transformaram-se em instrumentos
reguladores e económicos e salariais, favoráveis ao regime político de então.
Apesar de todas as dificuldades que se apresentavam na sociedade dos anos vinte, localmente
surgem organizações benéficas e, assim sendo, o que nos levou a registar um momento que
consideramos histórico na Freguesia de Moreira da Maia, foi a importância que a “Casa do Povo de
Moreira da Maia”, teve efetivamente para a vida das pessoas e, os motivos principais na sua criação
tão necessários para a vida de todos os residentes e freguesias circunvizinhas, facilitando o acesso aos
bens de consumo essenciais, com a prática de baixos preços e possibilitando a acumulação de lucros
consoante a aquisição de bens de cada cooperante.
Localização Geográfica e População
Moreira, Vila do Concelho da Maia, com 8,75 km2 de área e 12890 habitantes 2, cuja
densidade populacional corresponde a 1 473,1 hab/km2.
Atualmente, a Vila de Moreira é uma localidade de forte desenvolvimento industrial, dotado
de uma rede de vias de comunicação terrestres: E.N. 13, A 41, as linhas do Metro (linha B e Linha
C), e o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro.
2

Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) – Número de habitantes referentes ao
recenseamento do ano 2011. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes .
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A população residente na freguesia de Moreira, aumenta consideravelmente a partir da
década de oitenta e podemos observar no quadro apresentado, dos 1621 (mil seiscentos e vinte um)
habitantes em pleno ano de 1864, para os cerca de 13 mil (treze mil) no ano 2011.
Realidades diferentes que se operam, fruto da forte industrialização, principalmente na
freguesia de Moreira a partir da década de 80.

A população da Maia no inicio do século XIX foi muito importante no contexto territorial
português, zona essencialmente agrícola, no entanto na freguesia de Moreira e olhando para os
Cadernos de Recenseamento Geral dos Eleitores e Elegíveis para deputados, Cargos Municipais e
Paroquiais, nos anos 1880 a 1988, a distribuição da ocupação populacional, as profissões com mais
indivíduos estavam distribuídos maioritariamente na arte de pedreiros, carpinteiros, jornaleiros e
lavoura.
A linha ferroviária Porto-Póvoa e a Estação de comboio, veio alterar substancialmente a
distribuição ocupacional dos naturais que se tornou numa localidade tipo “dormitório” da cidade do
Porto.
A facilidade de movimentação da população veio proporcionar uma deslocação de mão-deobra para as grandes fábricas na periferia da Cidade do Porto, inclusive a necessidade de pedreiros
para as grandes construções que nela se operavam. Moreira, inevitavelmente se tornou num grande
centro de convergência de mão-de-obra, gerando uma classe operária devido à tomada de consciência
sindical e militância que essas grandes fábricas tinham incutido entre si.
Em 1920, a população de Moreira da Maia segundo dados estatísticos do INE, existiam 2968
recenseados e em apenas 10 anos, surgem mais 250 pessoas, portanto 3224.
Em relação à população que a Casa do Povo de Moreira da Maia, mais tarde Cooperativa
Popular de Moreira da Maia aceitaram como sócios/localização de residência, consideramos que a
população de Vila Nova da Telha, deve ser inserida.
neste processo de desenvolvimento, não deverá ser esquecida no movimento e
desenvolvimento desta instituição, até porque, se associaram à sociedade em questão.
Vila Nova da telha, com a população de 994 pessoas no ano de 1920 e 1 120 habitantes no
ano de 1930, por razões históricas, religiosas, sociais e a proximidade de território administrativo,
cremos que a população destas duas freguesias, nunca se sentiram fregueses independentes e o
bairrismo se confunde entre si. A ligação e convivência entre famílias foram e continuam a ser
profundamente vincados, embora a partir da década de 80, muitos são os que escolhem esta freguesia
para viver e, consequentemente, surge uma forte concentração de habitações e convergência
acentuada de aglomerados familiares vindos de fora, principalmente da cidade do Porto, beliscou de
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certa forma, a sua forma de estar3.

Também sabemos que se tornaram sócios da instituição, habitantes das freguesias de
Gemunde, concelho da Maia e da freguesia de Vilar do Pinheiro, concelho de Vila do Conde4.
Vilar do Pinheiro, também foi uma localidade com comportamentos sociais, muito
semelhantes a Vila Nova da Telha em relação a Moreira, essencialmente devido a casamentos
praticados entre si, assim como, a ocupação na agricultura e pequenas indústrias.

Fundação da Casa do Povo de Moreira da Maia
Fundada em 10 de abril de 1927 e legalizada por escritura pública em 18 de maio de 1927
A fundação da Casa do Povo de Moreira da Maia, nasce com um pequeno grupo de Bons
Homens com uma visão e forma de estar na vida evoluída, com os olhos e coração postos a favor das
pessoas da sua terra ou que a adotaram, terra onde escolheram viver e ser amortalhados até aos confins
dos tempos.
Grande foi a sua preocupação em construir obra com fortes alicerces de forma a perdurar
nos tempos. No entanto, dura foi a luta no início da sua fundação. Verificamos a existência de grandes
dificuldades na angariação e filiação das pessoas na sociedade em questão, verifica-se o apelo
constante da direção para que se fizesse uma propaganda da Casa e do cooperativismo como forma
de poderem adquirir bens alimentares, de socorro médico e apoio cultural e moral.
Apesar das dificuldades estes Homens, tinham notória consciência de que não seria fácil
erguer o projeto que sonharam, no entanto, nunca esmoreceram e finalmente reuniram-se no lugar do
Cedro freguesia de Moreira, para oficialmente ser criada a “Casa do Povo de Moreira da Maia”.
Decorria o ano de 1927, no mês de abril, num edifício erguido a propósito da constituição
da Casa do Povo, no lugar do Cedro, freguesia de Moreira, concelho da Maia, distrito do Porto, serviu
para sede social, estabelecimento comercial e um anexo consultório médico.
O espirito da constituição desta Casa do Povo é de todo com fins cooperativistas.
3

Era eu criança e, como morava quase em frente à cooperativa, ainda recordo com muita clareza as muitas pessoas que vinham
fazer as suas compras tais como, as filhas e filhos, netas e netos dos fundadores, Manoel Francisco Moreira e do Professor
António Rocha. Estes familiares, seguiram e acolheram a propaganda levada a cabo no início da sua constituição, em 1927.
4
Vilar do Pinheiro, freguesia do Concelho de Vila do Conde, fronteira administrativa com a freguesia de Moreira da Maia e
Vila Nova da Telha, devido à distância geográfica com o centro administrativo de vila do Conde, ocupavam-se
profissionalmente nas freguesias citadas (Moreira e Vila Nova da Telha), e inevitavelmente com a cidade do Porto, devido
à passagem da linha férrea Porto-Póvoa de Varzim.
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No dia 10 de abril de 1927, compareceram diversos cidadãos com o fim de se discutirem os
estatutos e votação que depois de aprovados serviram para reger a instituição.
Dos cidadãos presentes destaca-se a presença do Sr. José Almeida Benevides, regedor da
freguesia de Moreira, concelho da Maia, o cidadão José Moreira da Silva em nome da comissão
organizadora da “Casa do povo”, o qual assumiu a presidência, declarou que “o fim principal desta
reunião era a discussão e votação dos Estatutos da sociedade que com fins cooperativistas, se
pretende criar, propondo como secretários da mesa da reunião os cidadãos Arnaldo se Sousa Bento
e Manuel Francisco Moreira”, conforme exarado no livro de Atas das Assembleias Gerais da Casa
do Povo de Moreira da Maia, ano 1927/33 – nº. 1
A proposta emanada pelo Sr. José Moreira da Silva foi aprovada unanimemente e depois de
procedida leitura dos estatutos discutida na generalidade e posteriormente na especialidade, todos os
artigos foram analisados e discutidos um por um, com algumas emendas propostas por alguns
cidadãos presentes, tais como o artigo sexto e sétimo do capítulo segundo, décimo e décimo primeiro
e alínea a) do artigo décimo terceiro, foram imediatamente aprovados.
Aprovado o projeto dos estatutos apresentados pela Comissão organizadora, foi eleita por
aclamação uma Comissão composta pelos cidadãos: José Moreira da Silva; António Rocha; Manuel
José de Miranda; Domingos da Silva; José Ferreira dos Santos; Manuel Francisco Moreira5 e José
de Almeida Benevides, aos quais foram conferidos pela assembleia plenos poderes para outorga dos
estatutos em escritura pública, sendo a mesma comissão autorizada para obter toda a documentação
necessária e praticar atos necessários para a definitiva legalização dos Estatutos aprovados.
Todo este movimento que se gerou para erguer a instituição, decorreu de forma exemplar, e
muito civilizada, de bom grado para a população, até porque as pessoas que lideraram o processo
eram muito respeitadas e acreditadas na comunidade, um Grupo de Homens Bons.
A Sociedade Cooperativa de responsabilidade Limitada, a que lhe chamaram “Casa do Povo
de Moreira da Maia”, nos Estatutos emanados em reunião na sua sede, foram idealizados para criação
de uma sociedade coletiva, composta de edifícios e diversos bens móveis com a qual podia realizar
negócios e serviços com o objetivo de benefício material, intelectual e moral para os seus filiados em
particular e para todos os indivíduos em geral.
Entendemos por bem, dar a conhecer os estatutos, emanados em reunião e democraticamente
discutidos em assembleia geral, decidimos transcrever integralmente a primeira ata para a
constituição da futura “Casa do Povo de Moreira da Maia”, hoje conhecida pela Cooperativa Popular
de Moreira da Maia, sem que lhe tivesse sido feita alteração ou atualização ortográfica.
A criação de estatutos, ou seja a organização da estrutura que fará funcionar qualquer
instituição com a devida organização, consiste em registar todas as regras de gestão e definições de
atribuições, relação de poderes, a clareza dos objetivos sociais, e a formação do capital.

5

Manuel Francisco Moreira, meu bisavô materno, natural de Terroso - Povoa de Varzim, conhecido pelo “Bandeira”, casou com
Margarida Moreira de apelido “Seta”, natural de Vila Nova da Telha – Maia, depois de imigrar para o Brasil e amealhar algumas
“patacas”, regressou e aplicou o seu dinheiro, tornando-se um honroso industrial de azulejos e sanitários, sita na rua das Oliveiras
com traseiras no lugar da estação da CP (linha de caminho de ferro entre Porto e Póvoa de Varzim), em Pedras Rubras e,
estabelecimento de venda na Rua do Almada na cidade do Porto. Homem com profunda ideologia Republicana, anti- clerical
mas profundamente temente a Deus e crente em todos os Santos, Anjos e Arcanjos, fez da sua vida um homem bom e
preocupado com o bem-estar dos mais desfavorecidos da terra que adotou como sua. Está sepultado no Cemitério Paroquial de
Moreira da Maia em jazigo que mandou construir aquando da morte da filha mais nova, Beatriz Francisca Moreira com 24
anos, mãe da minha mãe Maria Beatriz Francisca Moreira de Sousa Tavares, falecida em 6 de abril 2013
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A criação de um documento com o registo dos estatutos, é uma peça fundamental para
coordenar a atividade de uma organização, resultado de um acordo pelos sócios ou fundadores que
regulamentam da sociedade em questão.

Ata – Nº. 1
“Aos dez dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e vinte e sete, no lugar do Cedro,
freguesia de Moreira, concelho da Maia, Distrito do Porto, no edifício que há de servir para a sede
social da “Casa do Povo de Moreira da Maia”, compareceram diversos cidadãos a fim de discutirem
e votarem os Estatutos porque se há de reger a “Casa do Povo de Moreira da Maia”, sociedade
cooperativa de responsabilidade limitada, os quais foram antecipadamente distribuídos. Como
representante da autoridade, compareceu o cidadão José de Almeida Benevides, regedor da
freguesia de Moreira deste concelho da Maia. O cidadão José Moreira da Silva, em nome da
comissão organizadora da “Casa do Povo de Moreira da Maia”, assumindo a presidência, declara
que o fim principal desta reunião era a discussão e votação dos Estatutos da sociedade que, com fins
cooperativistas, se pretende criar, propondo para secretários da mesa desta reunião os cidadãos
Arnaldo de Sousa Bento e Manuel Francisco Moreira, proposta esta que foi aprovada unânimamente.
Em seguida mandou proceder á leitura sobre os Estatutos primeiro na generalidade e depois na
especialidade, sendo discutidos artigo por artigo e logo submetidos a votação, ficando finalmente
aprovado o projecto apresentado pela comissão organizadora, com algumas emendas propostas por
vários assistentes com referência aos artigos sexto e sétimo do capítulo segundo; décimo e décimo
primeiro e décimo segundo e alínea a) do artigo décimo terceiro do capítulo terceiro. A seguir, foi
eleita por aclamação uma comissão composta por cidadãos José Moreira da Silva, António Rocha,
Manuel José de Miranda, Domingos da Silva, José Ferreira dos Santos, Manuel Francisco Moreira
e José de Almeida Benevides à qual conferidos pela assembleia poderes para proceder à outorga dos
Estatutos em escritura pública, sendo a mesma comissão cometida a autorização de obter todos os
documentos e praticar todos os actos necessários para a legalização dos referidos estatutos,
considerando-se a acta desta sessão imediatamente aprovada para todos os efeitos legais podendose extrair cópias ou certidões que seja mister. O cidadão presidente, depois de se congratular pela
forma como decorrera a discussão do estatuto que há de constituir a lei fundamental desta sociedade
propões que o mesmo seja exarado na acta desta assembleia e convida os cidadãos presentes, que
concordarem com os fins a que visa a “Casa do Povo de Moreira da Maia”, a inscreverem-se como
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sócios e fazendo da mesma a máxima propaganda o que foi tacitamente por todos aceite. E por ser
verdade, se lavrou a presente acta que foi assinada, depois de lida por mim, Arnaldo de Souza Bento,
secretário que a subscrevo e assino junto com os restantes membros da mesa. -----------Presidente José Moreira da Silva
1º Secretário Arnaldo de Souza Bento
2º Secretário Manuel Francisco Moreira
Desta reunião, cujo fim principal foi a apresentação, discussão e votação dos estatutos que
vieram a reger esta sociedade com princípios cooperativistas. Como representante da autoridade,
compareceu o Regedor da freguesia de Moreira o cidadão José de Almeida Benevides.
Apesar de ser longo o conjunto de artigos que compõem os estatutos, entendemos transcrever
na sua totalidade, pelo seu conteúdo e pela diversidade e princípios que contém em si.
Nos termos mencionados na ata Nº 1., do dia 10 do mês de abril de 1927, transcreve-se, sem
alteração, atualização ou correção ortográfica os Estatutos da Sociedade cooperativa de
Responsabilidade Limitada, denominada:
Estatutos da Casa do Povo de Moreira da Maia – abril de 1927”.
Capítulo primeiro – Nome, sede e fins.
•
Artigo primeiro: “A Casa do Povo de Moreira da Maia”, que assim se denominará, é
uma instituição cooperativa que se destina a criar uma propriedade coletiva composta de edifícios e
bens moveis diversos, com a qual realizará negócios e serviços de que derive benefício material,
intelectual e moral para os seus filiados em particular e para todos os indivíduos em geral tal como
neste Estatuto e regulamentos internos se estabelecer.
•
Artigo segundo – A sede da sociedade será permanentemente em Moreira da Maia,
mas poderá a mesma estabelecer filiais onde julgar conveniente.
•
Artigo terceiro – A sociedade não tem duração nem numero se sócios limitados e o seu
capital será variável.
Capitulo segundo – Organização económica
•
Artigo quarto – A sociedade criará e administrará uma secção comercial para adquirir
por grosso e fornecer a retalho aos sócios e suas famílias, artigos necessários ao seu consumo.
•
Artigo quinto – Igualmente criará e administrará uma secção de socorro na doença,
invalidez, inabilidade ou reforma, com as condições o mais amplo possível para prestar a todos os
sócios e suas famílias os referidos socorros.
•
Artigo sexto – Creará também e fará funcionar com regularidade uma secção de
Educação e Propaganda da Cooperação onde se possa exercer a acção cultural da mentalidade dos
indivíduos por todos os meios lícitos.
•
Artigo sétimo - Quando a assembleia geral assim o resolver crear-se hão outras
secções, serviços ou negócios de ordem comercial, industrial e educativa ou de assistência moral e
material.
•
Artigo oitavo – Logo que a sociedade possua recursos, ampliará e acrescentará o
edifício da sua sede, de modo que possa possuir e utilizar um salão – teatro para realizar sessões
recreativas oferecidas aos sócios e suas famílias e aos indivíduos em geral.
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Capitulo terceiro – Organização financeira
•
Artigo nono – A sociedade poderá iniciar a sua existência com o mínimo de capital de
mil escudos.
•
Artigo Décimo – O capital social será formado com o produto da cotização dos sócios
que pagarão cincoenta centavos semanalmente e mais o que custar a caderneta, os estatutos e
quaisquer outros documentos.
•
Artigo décimo primeiro - A cota que os sócios pagam será taxativamente destinada à
secção de socorro na doença e da forma seguinte “digo” e da forma que dispuser o regulamento.
•
Artigo décimo segundo – Os lucros líquidos realizados pela sociedade nas suas
diferentes secções serão distribuídos pela forma seguinte, para fundo de reserva legal quarenta por
cento, para bónus a dividir pelos sócios cincoenta por cento, e para a educação e propaganda dez por
cento.
Paragrafo primeiro – Os bónus aos sócios serão proporcionais ao consumo de cada um e
constituirão o seu fundo individual de que o sócio poderá dispor do modo seguinte:
a) Se o sócio quizer levantar o seu fundo individual no fim do primeiro ano, deduzirá vinte
por cento do capital, no findo segundo ano, deduzirá quinze por cento; no fim do terceiro ano, dez
por cento; no fim do quarto ano, cinco por cento e alem dos quatro anos deduzirá dois e meio por
cento.
b) Se no fim de cinco anos o sócio não tiver levantado o seu capital individual, poderá
transforma-lo em pensão ou reforma, a qual não poderá nunca ser inferior a dez por cento do capital
e ser-lhe há paga em cotas mensais, trimestrais ou anuais.
c) No caso de doença devidamente comprovada, poderá o sócio levantar mês a mês o seu
fundo individual sem qualquer dedução.
Paragrafo segundo – Em qualquer dos casos só é permitido ao sócio levantar o fundo
individual ou receber a sua pensão em géneros que a sociedade tenha à venda.
•
Artigo décimo terceiro – Haverá um fundo de reserva provisório, com referência ao
qual se observarão as condições seguintes:
a) Este fundo será fixado em trinta e cinco contos, desdobrado em títulos de capital em
número de setecentos, de cincoenta escudos cada um, premiados com a remuneração anual de seis
por cento e amortizando-se todos os anos, por sorteio cincoenta ou mais títulos do modo que em
catorze anos ou menos esteja amortizada e extinto o fundo provisório.
b) Este capital destina-se à aquisição do edifício da sede e ao começo da secção comercial e
outros cometimentos destinados a desenvolver a riqueza da sociedade.
c) Os títulos deste fundo serão nominativos, pagáveis em prestações de vinte e cinco por
cento, e transmissíveis entre os filiados ou pessoas da sua família, Quando a sociedade o autoriza.
Capitulo quarto – Dos sócios
•
Artigo catorze – A sociedade é composto de sócios primários, aderentes e auxiliares.
Os primários são todos os que acabarem inscritos até seis meses depois da aprovação destes estatutos
pela assembleia geral, aderentes os que se filiarem depois; e auxiliares aqueles que consomem géneros
da sociedade e se sujeitem ao pagamento de uma cota especial, que será indicada no regulamento.
•
Artigo décimo quinto – A aprovação dos novos sócios é de competência da Direcção
que tem o direito de impedir a admissão aos indivíduos que julguem poderem meter a discórdia da
coletividade.
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•
Artigo décimo sexto - Os sócios tem o direito de gozar de regalias de caracter moral
ou material que a sociedade possa permitir e em compensação, todos teem o dever de dever de, por
todos os modos regulares concorrerem para a prosperidade e reputação da sociedade.
Parágrafo único – Os sócios auxiliares teem apenas o direito de consumir dos
estabelecimentos da sociedade e de apresentar reclamações justificadas.
Capitulo quinto – Da Assembleia Geral
•
Artigo décimo sétimo – Os sócios convocados por escrito e com oito dias, pelo menos,
de antecedência, reúnem-se e constituem a assembleia geral, que exercerá o poder soberano da
coletividade.
•
Artigo décimo oitavo – A função da assembleia geral é dirigida por uma meza para a
qual a mesma elegerá presidente e secretários efetivos e mais dois suplentes.
•
Artigo décimo nono – A assembleia geral deve realizar sessão ordinária de trêz em
trêz meses com o fim de ouvir a exposição da marcha da sociedade através de uma memória escrita
do Conselho Fiscal e dar-lhe ou negar-lhe a sua aprovação. Quando haja reprovação realizar-se há no
prazo de quinze dias nova reunião para esclarecer-se a questão e tomar-se uma resolução definitiva.
As contas anuais serão objeto duma reunião especial, que terá lugar no mês de janeiro e na qual serão
eleitos os corpos diretivos para o exercício iniciado.
Capitulo sexto – Da Direcção e Conselho Fiscal.
•
Artigo Vigéssimo – Com atribuições administrativas, haverá uma direcção composta
de presidente, secretário, tesoureiro e dois vogais efetivos e dois suplentes. Trêz membros efectivos
e um dos suplentes serão eleitos de entre os cincoenta sócios de mais baixo número e que mais tempo
tenham de filiados.
•
Artigo vigéssimo primeiro – Com atribuições fiscalizadoras haverá um Conselho
Fiscal composto de presidente, secretário e relator, observando-se em referência a este corpo a
segunda parte do artigo vigésimo. O mandato do Conselho Fiscal e da Direcção dura um ano e pode
ser renovado.
Capitulo sétimo – Disposições diversas.
•
Artigo vigéssimo segundo – O ano social para todos os efeitos principia em um de
Janeiro e termina em trinta e um de Dezembro de cada ano civil.
•
Artigo vigéssimo terceiro – A responsabilidade dos sócios é limitada às importâncias
pagas de cotas acrescidas do que corresponder a mais dois anos de cotização.
•
Artigo vigéssimo quarto – Os casos para os quais não haja nos estatutos disposições
concretas, serão resolvidos em face da legislação oficial e, no caso de silêncio desta, resolverá a
assembleia geral.
•
Artigo vigéssimo quinto – Este estatuto poderá sofrer alterações ou reforma. Para
proceder a isso é competente a assembleia geral, reunida expressamente para esse fim e sendo
indispensável a presença de dois terços dos sócios no gôso dos seus direitos.
•
Artigo vigéssimo sexto – Os sócios que deverem oito ou mais cotas e, os que tiverem
menos de doze meses de filiados, não fazem parte da assembleia geral, não votam nem podem ser
votados para quaisquer cargos.
•
Artigo vigéssimo sétimo – Os actos irregulares praticados pelos sócios, serão julgados
pela assembleia geral, sendo previamente ouvidos os presumidos delinquentes que terão direito de
por si ou por outrem se defenderem na assembleia que os julgar.
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•
Artigo vigéssimo oitavo – “A Casa do Povo de Moreira da Maia”, dado o seu objetivo,
é uma instituição económica de caracter fundamentalmente educativo e moral, fóra, portanto dos
partidos políticos e alheia completamente a qualquer confissão religiosa.
•
Artigo vigésimo nono – A pensão ou reforma de que trata a alinha b) do artigo
duodécimo é independente da idade do sócio, e a ela tem também direito os seus herdeiros, em
primeiro lugar a viúva e, em segundo lugar os filhos até aos dezoito anos sendo do sexo masculino e
até aos vinte e cinco anos do sexo feminino, enquanto solteiros e tiverem bom comportamento moral;
na falta da viúva e dos filhos pertencerá a pensão aos pais do sócio, desde que por ele sejam
sustentados e com êle tenham convivido à data da sua morte.
•
Artigo trigésimo – Pela assembleia geral serão discutidos e votados os regulamentos
necessários para a completa execução destes estatutos. --------------------------------------------Moreira da Maia, dez de Abril de mil novecentos e vinte sete.
O secretário da assembleia, Arnaldo de Souza Bento.
Ressalvo a entrelinha a folha quatro tinha trinta e um que diz lugar-----------------------------Reunidas as condições para a Criação e operacionalidade da Sociedade, de abril a junho, na
segunda reunião de assembleia geral a 12 de junho de 1927, foi dado a conhecer aos associados pelo
secretário António Rocha, que a sociedade foi outorgada nas notas do notário, Doutor Artur da Silva
lino, legalizada por escritura pública de 18 de Maio de 1927 da Cidade do Porto6. Os Estatutos
aprovados em assembleia geral no dia 10 de abril de 1927, e para que conste, os primeiros homens a
fundar tão importante sociedade para as gentes de Moreira e circunvizinhas foram: José Moreira da
Silva, António Rocha, Manoel José de Miranda, Manoel Francisco Moreira, José Ferreira dos Santos,
Domingos da Silva, José de Almeida Benevides e os cidadãos Arnaldo de Sousa Bento, David Cruz
e Joaquim Marques Dias.
Na verdade, estes homens movimentavam-se muito bem no meio cooperativista e para a
obtenção de Certidão de autorização do Nome “Casa do Povo de Moreira da Maia”, perante o
Ministério do Comércio e Comunicações, o Doutor Reis Santos, Presidente da Federação Nacional
das Cooperativas, com sede em Lisboa, conseguiu interceder para que a mesma certidão de
autorização fosse concedida, uma vez verificado que não existia nenhuma coletividade com o mesmo
nome.
Foram enviados os Estatutos para publicação no “Diário do Governo, com a ajuda do
cidadão, elemento da cooperação, Sr. António Pereira, Morador em Lisboa, e por intermédio do
Cidadão António Rocha, foi obtida a promessa de publicação no jornal local “o Povo da Maia”,
quinzenário que se publicava no Concelho da Maia, tendo como Diretor e proprietário o cidadão
António Ferreira Pinto, e que inseriu na publicação no dia 18 de junho, de forma gratuita, o Estatuto
da sociedade Casa do Povo de Moreira da Maia, dando cumprimento às disposições dos Estatutos,
assim como uma entrevista com um dos sócios fundadores, com o intuito de fazer propaganda dos
fins a que se destinava a sociedade.

6

In Brochura, ESTATUTOS E REGULAMENTOS INTERNOS DA COOPERATIVA POPULAR DE MOREIRA DA
MAIA (Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada), Imprensa Social-Secção da COOP. DO POVO
PORTUENSE,1938. A Casa do Povo de Moreira da Maia, fundada em 10 de abril de 1927, legalizada por escritura pública de
18 de maio de 1927 e reformada em 30 de novembro de 1933 por escritura lavrada nas notas do Doutor Artur Silva Lino da
cidade do Porto, 1938
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Em Sessão da Direção da Casa do Povo de Moreira da Maia de quatro de agosto de 1927, a
Direção propõe que coletividade se oficialize na Associação Comercial e Industrial da Maia, pedindo
a sua adesão como sócio, tendo em conta “tudo quanto tenha por fim a defesa dos legítimos interesses
do comércio em geral”.
Verificamos que a Direção desta coletividade tinha todo o interesse em aderir a toda a
legalidade exigida e António Rocha, estudou o Estatuto da Federação Nacional das Cooperativas, foi
de opinião que a Casa do Povo se deva filiar, porque entendeu que seriam mais os benefícios que a
curto prazo podiam advir, o que se verificou, foi a proposta levada à Assembleia Geral.
A criação de um documento com o registo dos estatutos, é uma peça fundamental para
coordenar a atividade de uma organização, resultado de um acordo pelos sócios ou fundadores que
regulamentam da sociedade em questão, no entanto, este documento pode ser alterado ou ajustado
conforme a necessidade da instituição ou mesmo por decreto do Governo.
Assim sendo, tal veio a acontecer. Decorria o ano de 1931, no mês de outubro, em
Assembleia Geral, foi colocada em discussão para a criação de uma comissão para “estudar a forma
de harmonizar o Estatuto com o preceituado no decreto numero19.281, publicado no “Diário do
Governo”, de 29 de Janeiro do corrente ano”, como pode ler-se nas Atas das Assembleias Gerais da
Casa do Povo de Moreira da Maia, ano 1931.
No dia 3 de janeiro realizada Assembleia Geral a fim de se apreciar, discutir e votar o estudo
projeto de reforma dos Estatutos realizado pela comissão eleita para o efeito, foi lido e explicado o
Artigo 25º., dos estatutos que estabelece opara a reforma da respetiva lei social, no entanto, não foi
tomada qualquer resolução devido ao número de associados presentes de dois terços que se exigem,
foi marcada nova reunião para o efeito, ficando fixado o dia 10 de janeiro de 1932.
Cumprida a data marcada para a reunião, aos 10 de janeiro na sede social da Casa do Povo
e conforme foram notificados todos os sócios, a sessão começou com a presença dos sócios presentes
na sala, o presidente, mandou proceder à leitura do projeto de reforma dos Estatutos pela comissão
nomeada. Foi discutido na generalidade e seguidamente na especialidade, o que foi aprovado por
unanimidade, verificando-se que as alterações sofridas no Estatuto que tinha sido reduzido a escritura
pública de dezoito de Maio de 1927, nas notas do notário da Cidade do Porto, Doutor Silva Lino
foram as seguintes, como pode ler-se no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Casa do Povo de
Moreira da Maia, ano 1932:
“substituição do Artigo quinto – Artigo quinto – Igualmente creará e administrará um fundo
de Auxilio Eventual destinado a premiar os sócios da Secção Comercial, que melhor cumpram os
seus deveres sociais, cujo funcionamento a Assembleia Geral regulamentará. Substituição do Artigo
décimo primeiro – Artigo décimo primeiro – Depois de formado o capital social, os sócios
continuarão a contribuir com a importância estabelecida no artigo anterior, a qual será destinada
ao funcionamento das diferentes secções da sociedade, podendo a Assembleia Geral, quando o
entenda conveniente, transferir uma percentagem nunca superior a vinte por cento da referida
importância para o fundo individual de que se trata parágrafo primeiro do artigo seguinte.
Nova redação do parágrafo primeiro do artigo décimo: Paragrafo primeiro – Os bónus dos
sócios serão proporcionais ao consumo de cada um e constituirão o seu fundo individual, que o sócio
poderá levantar quando o referido fundo perfaça cinco anos, deduzindo então dois e meio por cento
no acto da sua liquidação, no caso de o sócio estar no gôso dos seus direitos e quite com o cofre
Social.
Foram eliminadas as alíneas a) e b), do Artigo décimo segundo passando a alínea c) para
69

REVISTA da MAIA, Nova série

Ano 3 – nº 1

janeiro/junho de 2018

“paragrafo segundo” e o parágrafo segundo para paragrafo terceiro.
No parágrafo segundo – No caso de doença, devidamente comprovada, poderá o sócio
levantar todo ou parte do seu fundo individual sem qualquer dedução se estiver no gozo dos seus
direitos sociais e quite com o cofre social.
Foram eliminadas do parágrafo segundo que passou a parágrafo terceiro as palavras «ou a
receber a sua pensão». Ao artigo décimo terceiro foi acrescentado em parágrafo único em que permitia
aos sócios admitidos depois de extinto “o Fundo de Reserva provisório”, o fundo individual que
anualmente lhes for atribuído deduzirão a percentagem de vinte e cinco por cento a título de joia e
incorporado no Fundo de Reserva.
A substituição do Artigo vigésimo nono, em que a pensão ou reforma de que trata a alinha
b) do artigo duodécimo é independente da idade do sócio e, a ela tem também direito os seus
herdeiros, em primeiro lugar a viúva e, em segundo lugar os filhos até aos dezoito anos sendo do sexo
masculino e até aos vinte e cinco anos do sexo feminino, enquanto solteiros se tiverem bom
comportamento moral; na falta da viúva e dos filhos pertencerá a pensão aos pais do sócio, desde que
por ele sejam sustentados e com ele tenham convivido à data da sua morte. “Os herdeiros diretos do
sócio teem direito ao fundo individual deixado por este, sendo partilhado da forma que a lei
determinar, devendo neste caso ser pago a dinheiro corrente.”
Com o passar dos anos, novos tempos, novas formas de estar, a necessidade de se ajustar os
Estatutos da Sociedade em questão, verificamos que foi realizada e aprovada uma reforma aos
estatutos em Assembleia Geral de 29 de Dezembro de 1940. Com esta nova reforma, verificamos que
o nome dado na sua fundação, em 10 de Abril de 1927, “Casa do Povo de Moreira da Maia”, e
reformado em 30 de novembro de 1933, deixa de o ser para se constituir em Cooperativa Popular de
Moreira da Maia (Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada), com sede social no mesmo
local da sua fundação, Rua Dr. Farinhote – Moreira da Maia.
Organização Económica
No artigo 4º., definem claramente, como se deveria organizar economicamente com a
criação de uma sessão comercial para aquisição de bens consumíveis por grosso e fornecimento por
retalho aos sócios e respetivas famílias, artigos necessários para seu consumo. Registam ainda a
possibilidade de se criarem secções de serviços ou negócios de natureza comercial e industrial.
Capital Financeiro/Organização Financeira
“Artigo nono - A sociedade poderá iniciar a sua existência com o mínimo de capital de mil
escudos.”
O produto da cotização do pagamento das cotas pelos sócios no valor de cinquenta centavos
semanalmente, mais o custo da caderneta e livro de estatutos e outros documentos, será o produto que
forma o capital social. No entanto, achamos interessante ressalvar que o valor da cota que os sócios
pagam, “… será taxativamente destinada à secção de socorro na doença e da forma que dispuserem
o regulamento” como se lê no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Casa do Povo de Moreira
da Maia, ano 1927/33 – nº. 1
O lucro dos líquidos realizados pela sociedade, serão distribuídos pela forma seguinte: 40%
dos lucros, para fundo da reserva legal; 50% para bónus a dividir pelos sócios e para a educação
programada 10% dos lucros.
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Constituição dos corpos de Direção e Conselho Fiscal da Sociedade
A função da Assembleia Geral é dirigida por uma mesa para a qual a mesma elegerá,
presidente e secretários efetivos e mais dois suplentes.
A Assembleia Geral deve realizar sessão ordinária de três em três meses com o fim de ouvir
a exposição da marcha da sociedade, através de uma memória escrita do Conselho Fiscal e de dar-lhe
ou negar-lhe a sua aprovação. Quando haja reprovação realizar-se no prazo de quinze dias nova
reunião para esclarecer-se a questão de tomar-se uma resolução definitiva.
As contas anuais serão objeto duma reunião especial, que terá lugar no mês de janeiro e na
qual serão eleitos os corpos diretivos para o exercício iniciado.
Direção – com as atribuições administrativas, haverá uma direção composta por dois efetivos
e dois vogais efetivos e dois suplentes. Três dos membros efetivos e um dos suplentes serão eleitos
de entre os cinquenta sócios e de mais baixo número e que mais tempos tenham de filiados.
Conselho Fiscal – Com atribuições fiscalizadoras haverá um conselho Fiscal composto de
presidente, secretario e relator, observando-se em referência a este corpo da segunda parte do artigo
20º. (Três dos membros efetivos e um dos suplentes serão eleitos de entre os cinquenta sócios e de
mais baixo número e que mais tempos tenham de filiados). O mandado do Concelho Fiscal e da
Direção dura um ano e pode ser renovado.
Disposições diversas
Foi decidido que o ano social para todos os efeitos, principia a um de janeiro e termina a 31
de dezembro de cada ano civil.
Pela assembleia Geral serão discutidos e votados os regulamentos necessários para a
completa execução destes estatutos.
Inauguração da Secção comercial
Na verdade, em assembleia geral no dia 23 de junho de 1927, a Direção mostrou bastante
interesse em levar a cabo as festividades comemorativas da abertura da secção comercial da
sociedade, programada para o dia 31 de julho do corrente ano, foi nomeada uma comissão para
promover a festa.
Para além de um sorteio de um “objeto”, a fim de receber receita para ajuda nas
comemorações, a direção pensou em contratar uma orquestra.
A direção sempre preocupada com as despesas, levam a cabo formas de marketing e
angariação de fundos para amenizar os gastos, incluindo a venda de postais com a fotografia da Casa
do Povo de Moreira da Maia, enviados para o Brasil pelo cidadão Domingos Dias da Silva, a quantia
de duzentos e trinta e cinco escudos. Esta ideia e atitude do cidadão em questão, levou a que no dia 3
de julho de 1927, em sessão de Direção, um voto de agradecimento que lhe foi dado a conhecer
através de ofício.
Foram impressos cartazes em tamanho “grande”, para se afixar nas freguesias circunvizinhas
á sede, para divulgação da abertura da secção comercial. Os coretos na época eram moda e, foi
construído um coreto no quintal, assim como a colocação de um Mastro na frontaria do edifício social.
Nada mais consta nas atas em relação às comemorações de inauguração da Secção comercial
no entanto, na Sessão de Direção do dia quatro de agosto de 1927, a Direção antes de iniciar os
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trabalhos, “congratulou-se com o brilhantismo da festa efetuada no domingo, trinta e um de julho
findo por motivo de abertura da secção comercial desta sociedade e apreciou com prazer os trabalhos
levados a efeito pela comissão nomeada na ultima assembleia geral”, como pode ler-se nas Atas da
Direcção da Casa do Povo de Moreira da Maia, ano 1927 a 31
Na sessão de 28 de agosto, o tesoureiro Manuel José de Miranda, comunica à Direção de
que a comissão organizadora das festividades, entregou noventa e nove escudos e setenta centavos de
saldo em relação a todas as despesas efetuadas e sugere a compra de um candeeiro, uma vez que os
Gasómetros usados no estabelecimento já não respondiam às necessidades que se exigiam.
Decorridos 3 anos de atividade comercial e demais secções, já casa feita, sedimentada e
organizada, verifica-se que muito esforço e dedicação ao Associativismo Popular, a clareza
apresentada nos balanços económicos, o bom uso dado aos lucros da instituição, a ordem do dia na
reunião de assembleia geral do dia vinte e cinco de janeiro de 1931, o quarto ponto da ordem do dia,
que era o da eleição dos corpos gerentes para o ano económico de 1931, não se verificou qualquer
lista a concorrer em oposição à existente, a eleição da mesma Direção que presidiu aos trabalhos da
Casa do Povo no ano findo, foi realizada por aclamação. Apresentada lista oficial pelos corpos
gerentes à data, imediatamente foi aprovada por unanimidade.
Porque as listas dos corpos gerentes são muito longas, optamos por descriminar a ultima
direção que encontramos nos documentos em análise, referentes ao ano de 1933.
O Auto de Posse dos Corpos Gerentes da Casa do Povo de Moreira da Maia, Sociedade
cooperativa, eleitos para o ano de 1933, realizou-se aos dezanove dias do mês de fevereiro de 1933,
na sala de sessões da Direção, no edifício social da Casa do Povo de Moreira da Maia, sociedade
cooperativa, sita na Rua Dr. Farinhote, freguesia de Moreira da Maia, concelho da Maia.
Assembleia Geral
Presidente
Manuel Teixeira, Real, Moreira
1º. Secretário
Albino Moreira dos Santos, Real, Moreira
2º. Secretário
Manuel José Farinha, Monte das Pedras, Vila Nova da Telha
Suplentes
António Pires Carneiro, Carvalhido, Moreira
Joaquim Moreira Pires, Carvalhido, Moreira
Direção
Presidente
Francisco de Almeida, Prozela, Vila Nova da Telha
Secretário
José de Barros, Carvalhido, Moreira
Tesoureiro
Manuel Francisco Moreira, Estação, Moreira
Vogais Efetivos
David Cruz, Crestins, Moreira
Albino da Costa Maia, Matos, Moreira
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Vogais Suplentes
Manuel da Costa Ribeiro, Monte, Vila Nova da Telha
Joaquim Marques, Monte, Vila Nova da Telha
Conselho Fiscal
Presidente
Joaquim José Farinha Júnior, Real, Moreira
Secretário
Américo da Silva Ferreira, Arrabalde, Vila Nova da Telha
Relator
Albino Lopes da Silva Ramos, Refonteira, Moreira
Secretário-geral
António Rocha, Arrabalde, Vila Nova da Telha
Desenvolvimento Económico da Casa do Povo de Moreira da Maia
Desde maio de 1927 até julho de 1928,
Segundo António Rocha em reunião de assembleia,
António Rocha informa os sócios de que as
transações comerciais vão francamente bem
segundo o balancete do segundo trimestre de 1928,
inclusive afirma que vida comercial da casa do
povo estava francamente num progresso tal que
originou uma baixa nos produtos de 10 a 15% os
preços na concorrência nas redondezas, mas
contudo, a direção lamenta-se que a alguns sócios
não cumpriam com a sua obrigação moral de
consumir os produtos nela vendidos atrasando o seu Fig. 1 – Mapa de movimento da Casa do Povo de Moreira
desenvolvimento que poderia ser melhor do que o da Maia
que existe.
“As transações comerciais aumentaram numa proporção animadora, o que nos leva a
concluir que o progresso e o desenvolvimento da sociedade são factos que ninguém pode desmentir.
No primeiro trimestre o movimento de transações oscilou entre quarenta e oito a quarenta e nove
contos, e no trimestre findo, ao qual se reporta este balancete, o movimento das vendas feitas aos
associados foi superior a sessenta e um contos.” 61.225. 65 Centavos. Estes dados estão inscritos na
Ata das Assembleia Geral da Casa do Povo de Moreira da Maia – nº. 6, de 28 de julho de1928.
Recebimento de cotas à mesma data – “…. Recebido de cotas no trimestre oitocentos e
quarenta e cinco escudos, totais sessenta e dois mil e setenta escudos e sessenta e cinco centavos.
Informa ainda que, “pago no trimestre conforme faturas arquivadas na Tesouraria quarenta e seis mil
trezentos e doze escudos desanove centavos; pago a diversos pela caixa de balção onze mil e noventa
escudos e cinco centavos; totais cinquenta e sete mil quatrocentos e dois escudos e vinte e quatro
centavos.
Nem sempre foi fácil manter o volume de vendas da sociedade, o que preocupava a direção
visto que em outubro (dois meses depois da ultima reunião da Assembleia Geral) de 1928, verificase uma pequena melhoria. A direção mais uma vez, vem apelar para a propaganda de angariação de
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sócios e para que os sócios existentes, para de abastecerem dos produtos à venda no estabelecimento,
reforçando o verdadeiro sentido de cooperativismo com a maior participação de todos os associados.
O desenvolvimento económico Casa do Povo, vai de vento em popa se atendermos aos
registos nas atas de direção, inclusive de salientar que na Sessão extraordinária da Direção decorria
o dia 30 de junho de 1929, o cidadão Manuel francisco Moreira, cidadão tesoureiro, “usou da palavra,
expôs com clareza a situação desafogada da Caixa Social, apresentando um saldo razoável que foi
por todos apreciado verificado.”
Em relação ao movimento económico da Sociedade, verifica-se em todos os trimestres de
atividade, saldo positivo, garantindo assim, tranquilidade económica da Sociedade. Lamentavelmente
não tivemos acesso ao livro de contabilidade analítica, no entanto nas assembleias e reuniões de
Direção, dão a conhecer lucros efetivos e reconhecidos através de aceitação de forma unanime de
todos os Diretores e Consórcios.
Obedecendo às disposições do Artigo 19º dos Estatutos da Sociedade, trimestralmente a
Direção e o Conselho Fiscal submetem a apreciação das contas referentes aos o balancetes do
movimento económico da secção comercial, assim como a secção Social e Socorro Médico e demais
despesas, consulta dos mapas, contas, faturas livros que à escrita da sociedade diz respeito, depois de
lido, o memorial do Conselho Fiscal na sua totalidade é submetido a votação de aprovação de contas.
Em relação ao movimento económico, não tivemos acesso a toda a documentação devido à
sua inexistência, por se achar em algum lugar incerto. No entanto sabemos que , decorria o mês de
janeiro de 1931, foi apresentado aos associados os resultados do movimento económico do ano
transato, resultados colocados à apreciação, discussão e votação do relatório, balanço e contas da
Direção relativos ao ano de 1930, sendo pelo diretório geral lidos os seguintes documentos:
“Senhores associados. Em obediência ao que dispõe o Artº. 19, dos nossos Estatutos, vem a Direção
por nós eleita apresentar-vos o resultado da sua gerência respeitante ao ano de 1930. Foi deveras
lisonjeiro o movimento comercial da sociedade, excedendo a nossa expectativa…” (Ata de 25 de
janeiro de 1930).
As vendas relativas ao ano económico de 1930 atingiram o valor de 341.360$02 e aos
auxiliares, 139. 674$02, apresentando assim, na rubrica “Fazendas Gerais” um saldo de 29.523$78.
Com este desenvolvimento económico, a Direção declara que liquidou o suprimento feito
em dezembro de 1029, tendo ainda saldado os compromissos e encargos da sociedade em relação às
amortizações, como o pagamento dos respetivos juros, quer dos títulos do fundo de Reserva
Provisório, dos empréstimos e suprimentos feito oportunamente.
As despesas com obras no edifício sede realizados pela Cooperativa dos Pedreiros
Portuenses e a Francisco Ferreira da Silva, obras estas que ampliaram o edifício social e as despesas
com o funcionamento da secção médica. Apesar de toda a engenharia contabilística realizada, sem
que nunca se tivesse prejudicado os sócios nos seus legítimos direitos, visto que os bónus foram
sempre pagos.
Apesar, de ser uma época onde Portugal atravessava uma grande crise económica que
afetava em especial a classe operária, que constituía a maior parte dos associados da Casa do Povo
De Moreira da Maia, tendo alguns sócios solicitado a liquidação do seu fundo individual para
colmatar as suas dificuldades, como já referimos, a crise acarretou falta de trabalho a numerosos
operários o que não deixou de atingir a alguns sócios da Instituição, entanto, a ver pelos resultados
adiante mencionados, o êxito do seu desenvolvimento se deve de facto a toda a organização que sabe
como dirigir uma associação, com muita dedicação, seriedade e essencialmente o cumprimento dos
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deveres dos sócios à instituição, mas sobretudo ao trabalho de angariação de sócios que tem vindo a
ser levada a cabo com êxito, e pelas vantagens que podem auferir nos preços e na qualidade oferecida,
a baixa de movimento não se faz sentir como seria de esperar.
Na verdade a situação económica, o desemprego e o aumento considerável de doença que se
faz sentir inclusive nos associados, a Direção da Casa do Povo, teve necessidade de baixar preços
entre 10% a 12%, no azeite, bacalhau, sabão e nos tecidos, para poder cumprir os estatutos e o
princípio do associativismo com o fundo de auxílio. Assim a secção comercial teve um ligeiro
declínio comparado com a grave crise que se verifica no volume das transações do terceiro trimestre
de 1931, em venda de géneros 72.926$85, receberam de cotas 718$00, o que somado ao saldo
anterior, o valor cifra-se em 84.322$25; mercadorias pagas no valor de 63.828$75; nas despesas
gerais, 2.758$05; na secção de socorro na doença 945$00; conservação do edifício social 161$70;
fundo de educação e propaganda225$00; amortização de títulos e empréstimos 4.700$00; juros de
títulos e empréstimos 1.478$00, transitando um saldo de 10.225$75.
Fornecedores da Casa do Povo
Uma das grandes preocupações da
Direção da Sociedade, foi a forma e o conteúdo
que impregnaram na escolha de produtos de
qualidade e a bons preços colocados à disposição
dos associados no estabelecimento comercial,
garantindo uma qualidade/baixo preço, o que
naturalmente cativava a massa associativa,
“Como não podia deixar de ser, a nossa Direcção
tem posto todo o cuidado na aquisição de géneros Fig. 2 – Cabeçalho de fatura emitida à Casa do Povo
de consumo, escrupulosamente na sua qualidade,
abstraindo sempre que pode da acção e influência do intermediário que, em regra só contribui para
o encarecimento da mercadoria, e
assim tem se preocupado com
estabelecer suas relações comerciais
com armazenista, como importador e
até com o produtor, o que em muitos
casos tem conseguido especialmente
por não lhe escassear o crédito de
que felizmente goza a nossa casa.”
(Ata – nº. 6, de 25 de janeiro de
1931).
Fig. 3 – Cabeçalho de fatura emitida à Casa do Povo
No entanto, o êxito da Sociedade
poderia ser mais positivo, mas as dificuldades económicas na época, muitos dos associados
consumiam o minino possível na secção comercial.
A Secção de consumo, desde muito cedo teve a grande preocupação de centralizar e dotar a
casa de toda a variedade possível de produtos consumíveis e perecíveis, dentro do que existia na
época e de consumo constante.
Desde sabão adquirido na Saboaria do Bolhão, na cidade do Porto, Guarda sois, armações e
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bengalas, pronto-a-vestir, ou seja, camisolas, Mercearia como seja o bacalhau, que ainda me recordo
bem de uma enorme salgadeira em granito que se encontrava fora da secção comercial, num anexo.
O bacalhau era amontoado em camadas de sal grosso para conserva. Batatas e stearina gouda.
A direção da Sociedade, demonstra ter preocupação na aquisição de produtos de qualidade
existentes na freguesia de Moreira e nas freguesias do Concelho da Maia. Pelas faturas que
“milagrosamente” encontramos, verifica-se que as farinhas eram adquiridas na moagem Fabrica
Estrela, em Vilar do Pinheiro7.
O café e chás, embalados em cartuchos de papel mata morrão com risquinha vermelha,
Fornecidos pela empresa de Manoel Ribeiro, Irmão & Cª. Ltª. de Cataçol – Maia.
O vinho generoso, verde e maduro, sal, ferragens, miudezas e combustíveis fornecidos pela
fiem Magalhães & C.ª, sediada em Moreira da Maia.
Ainda me recordo da velha
máquina de tirar azeite vendido
consoante a necessidade de cada um. O
associado podia adquirir desde o litro
ao quarteirão, medida muito usada na
época devido às grandes dificuldades
económicas, possibilitava a aquisição
de azeite na medida pretendida, assim
como o petróleo tão usado na época nas
máquinas a petróleo, que tinham como
serventia para se confecionar a comida
Fig. 4 – Cabeçalho de fatura emitida à Casa do Povo
do dia-a-dia. Outros tempos, mas que
não
se apagam da memória graças à conservação das máquinas assim como as memórias vivas de quem
viu e sentiu a sua existência no seu tempo.
As fazendas, baetas escuras, muito usadas na época, assim como os chales e linhagens que
se vendiam na secção de tecidos e miudezas, eram adquiridos na cidade do Porto. Todos estes
produtos vinham do Armazém de Fazendas da cidade do Porto. O açúcar amarelo , e mais tarde branco
refinado, era importado e adquirido na cidade do Porto. “Na Papelaria da Moda”, a Casa do Povo,
adquiria material de escritório e papelaria.
Funcionários
Obra feita, casa montada, a Direção (sob proposta apresentada pelo cidadão Manuel José de
Miranda), nomeou para responsável da secção comercial, o sócio primário Manuel Vieira Neves,
estipulando-lhe um ordenado no valor de seiscentos escudos mensais, e autorizado a ocupar para sua
residência, enquanto funcionário da sociedade, as dependências do 1º andar do edifício (traseiras),
inclusive também foi autorizado a cultivar o terreno disponível para cultivo.

Fabrica Estrela - Moagem de trigo a vapor, de Manoel da Costa e Silva – Vilar do Pinheiro Vila do Conde, desta freguesia
foram muitos os que se associaram à filosofia cooperativista da Casa do Povo de Moreira da Maia.
8
Em relação ao açúcar amarelo, tenho bem vincado na memória, os momentos que passei na cooperativa, e adorava ensacar
cartuchos de papel mata morrão, ainda sinto o sabor dos torrões que eu comia. Era um regalo.
7
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Decorridos poucos meses de funcionamento da Secção de vendas, e na reunião de
apresentação de contas verificaram que o saldo é francamente positivo e esperançado para o
desenvolvimento da sociedade, foram vários os fatores que proporcionaram esta situação e apesar
da insistente propaganda e angariação de sócios, a Direção da Casa do Povo, verifica o forte e devoto
empenhamento do consórcio e encarregado da secção de vendas Senhor Manoel Vieira Neves 9,
merecedor um voto de louvor pelo seu empenhamento e honestidade, carinho e estima demonstrados
para com os associados, contribuindo de certo modo para o êxito alcançado, ate à data ou seja os
últimos cinco meses do ano 1927 sob a direção dos cidadãos: José Moreira da Silva, António Rocha,
Manuel José de Miranda, Manuel Francisco Moreira e Albino Ferreira dos Santos; o Concelho fiscal
Joaquim Marques Dias, José Ferreira dos Santos, e Manoel Vieira da Costa.
O reconhecimento dos ótimos serviços prestados pelos funcionários, pela demonstração de
empenhada colaboração no desempenho das suas funções, em reunião de apresentação do relatório
de contas da sociedade, no mês de janeiro de 1928, o cidadão Arnaldo de Sousa Bento, fez questão
em pedir a palavra para agradecer e elogiar os trabalhadores e consórcios da casa. …”Usa da palavra
o cidadão Arnaldo de Sousa Bento que se congratula com o movimento da sociedade, demonstrando
à evidência o zêlo e tino administrativo de quem tem estado na sua gerência. Verifica-se o que
tantas vezes se tem dito: que os trabalhadores também sabem administrar“ (Ata de janeiro de1928).
Com o aumento de movimento de vendas e de sócios, os funcionários sentiram que para se
disponibilizar com empenho que se exige, deveria a Direção, admitir uma criada para se ocupar dos
serviços domésticos do casal, possibilitando uma maior disponibilidade na secção de vendas. Em
fevereiro de 1928. Em abril de 1929, o movimento económico também exige alguém que se dedique
à contabilidade da Sociedade, é admitido o cidadão Bernardino de Azevedo Maia, como Guarda
Livros da instituição.
Devido à dedicação e prestação de serviços voluntários da esposa do gerente Manoel Vieira
Neves da secção de vendas, foi admitida como funcionária. Neste processo de admissão o Presidente
da Direção, José Moreira da Silva, não quis dar o seu contributo, dado que a pessoa em questão era
sua filha e para que não o acusassem de favoritismo, excluiu-se de todo o processo.
Com a criação da secção se socorro e médica, em maio de 1929, foi admitida, uma senhora
para efetuar limpeza no consultório, duas vezes por semana, devido ao grande número de pessoas
que usavam o consultório médico. A pessoa contratada foi proposta pelo Cidadão Manoel Francisco
Moreira, membro da Direção, visto que a pessoa em causa era viúva do consórcio e colaborador
Joaquim Marques Dias.
Como não encontramos mais documentos que nos pudessem informar da admissão de
funcionários, socorremo-nos das nossas memórias para se registar todos os quantos deram o seu
contributo no funcionamento da Sasa do Povo e como sabemos, posteriormente Cooperativa Popular
de Moreira da Maia.
Recordamo-nos muito bem Do Gerente Sr. Fernando e da sua esposa Otília, da Maximiana
Falcão (Sana), Filomena (Mena), Carolina, Alzira (Zira), o Sr. António, o Zé (da cooperativa), Luis
Neto e outros que os temos na memória, mas cujo nome já se perdeu no tempo, até porque eram
rapazes vindos do Norte e, não se fixavam muito tempo, mudando de emprego com frequência.
Quisemos assim prestar uma singela homenagem a todos os que colaboraram no seu
desenvolvimento e a sua grande parte até ao último dia de funcionamento.
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Bandeira
Decorria o mês de julho de
1927, a comissão mostra intenção em
se criar e mandar confecionar um
símbolo da instituição – Uma
bandeira. Foi apresentado um plano
(desenho) da bandeira e apresentado
à
Direção
que
aprovou
unanimemente. A direção da Casa do
Povo, ficou muito agrada pela ideia e
concretização levada a cabo pela
comissão de festas, pela confeção da Fig. 5 – Bandeira da Casa do Povo de Moreira da Maia, reaproveitada
bandeira da coletividade que esteve para Cooperativa Popular de Moreira da Maia
hasteada, conforme programado na
frontaria do edifício social.
A bandeira que existe, cremos que foi reaproveitada da inicial e como se pode verificar o
tecido tem dois tons de vermelho e recolocado o nome “Cooperativa Popular de Moreira da Maia”,
onde provavelmente estaria “Casa do Povo de Moreira da Maia”?
Esta bandeira foi utilizada muitas vezes em representação da Sociedade em comemorações
realizadas por outras instituições, tais como: Sociedade da Cooperativa dos Pedreiros Portuenses,
nas comemorações da sua fundação.
Era uso e costume por sinal de respeito pelos consórcios, o hasteamento da bandeira a meia
haste sempre que falecia um sócio ou familiar. Ainda me recordo de a ver hasteada.
Felizmente a bandeira em questão, existe. Foi depositada num local seguro, aquando a
visita às instalações, já profanada por vândalos, encontrei a mesma e encontra-se bem cuidada e
acomodada.
Encerramento de atividade
A atividade da Cooperativa Popular de Moreira da Maia, herdeira da Casa do Povo de
Moreira da Maia, começou a sentir o seu declínio nos anos 90. Desde a sua fundação proprietária
de um pequeno terreno, década após década, anexando terreno terminou com 36m de frente para o
arruamento. Possui dois edifícios com cave, R/c e 1 piso, com área total de implantação de 793 m2
e área bruta de construção total de 1130 m2.
O aparecimento de grandes superfícies, supermercados, hipermercados e os centros
comerciais, vieram provocar a esta Sociedade Cooperativista, o que em 1927 a criação da Casa do
Povo de Moreira da Maia inevitavelmente gerou na queda dos pequenos negócios existentes
(Vendas, lojas, tabernas e pequenos pomares).
Os preços que se praticavam nos estabelecimentos comerciais na localidade tiveram que se
debater com a diminuição de lucros, devido à concorrência da Casa do Povo que conseguiu baixar
preços na ordem dos dez a doze por cento no custo final, acrescentadas todas as regalias que se
ofereciam.
A cooperativa Popular de Moreira da Maia foi sobrevivendo, ano após ano, mas acabou
por falir.
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Este encerramento, trouxe consigo
alteração na forma de
estar nos moradores
acostumados
ao movimento, festas e
convívio.
Fica na nossa
memória algo de bom
que um punhado de
HOMENS decidiram Fig. 6 – Vista aérea da área total do edifício da antiga Casa do Povo de Moreira da Maia (anos
fazer nascer, criar e 90) © https://www.leilaojustoimoveis.com/imovel/antiga-cooperativa-popular-moreira/
alguns assistir à sua
“morte”.
Conclusão
Concluir o estudo sobre a “Casa do Povo de Moreira da Maia”, implica o conhecimento do
percurso e vida desta Associação cooperativista até ao seu encerramento, no entanto, não
conhecemos a documentação produzida entre 1934 até ao seu encerramento, não impede de
sabermos o quanto importante foi para a população local a sua existência, principalmente nos anos
de crise que Portugal atravessou com a primeira e segunda guerra mundial.
Fruto de um punhado de HOMENS respeitados, dotados de consciência humana e
suficientemente iluminados, apesar das dificuldades e resistências politicas, ergueram uma grande
obra de tal forma abrangente, que para além de produtos de consumo de primeira necessidade, a
Assistência Médica, Social e Cultural, foi demasiado importante para o bem-estar dos consórcios e
familiares.
Fundada em 10 de abril de 1927, legalizada em escritura pública no dia 18 de maio do
mesmo ano, Estatutos aprovados que regiam esta sociedade com princípios cooperativistas.
Foi inaugurada a Secção Comercial no dia 31 de julho de 1927, com pompa e circunstância.
A essência da cultura cooperativista e associativista na época, fez-se sentir na preocupação
dos fundadores. A criação desta Casa do Povo de Moreira da Maia, mais tarde com a mudança
política passou a ser Cooperativa Popular de Moreira da Maia.
Uma das grandes preocupações da Direção desta casa, foi a divulgação de forma acérrima,
fazendo propaganda dos benefícios do cooperativismo, favorecendo a efetiva aplicação dos
princípios da autoajuda na freguesia de Moreira e circunvizinhas, facilitando o acesso aos bens de
consumo, a prática de preços baixos possibilitando a acumulação de lucros.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, apeadas no desenvolvimento dos tempos e
com a criação de supermercados, híper mercados e centros comerciais, na impossibilidade de
acompanhar esta onda, a Cooperativa Popular de Moreira da Maia, entra em declínio e acaba por
fechar portas para sempre. Contudo, como já foi dito, o encerramento desta Sociedade trouxe
consigo alteração na forma de estar de todos os quantos usufruíam dos seus serviços, no entanto,
fica na nossa memória algo que contribuiu para o bem-estar da população local.
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Todo o esforço aplicado neste humilde artigo, pretende perpetuar e fazer com que aquela
boa gente não morra definitivamente. SÓ MORREREMOS SE FORMOS ESQUECIDOS
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Uma História de Povo na Maia
em dois episódios consequentes da 2ª Guerra Mundial
Sérgio O. Sá

Resumo: A presente narrativa tem como objectivo aludir a um acontecimento popular ocorrido no Concelho
da Maia, no ano de 1944, em consequência dos efeitos da 2ª Guerra Mundial, aqui também anotados, de forma sintética,
para contextualizar o que se passou.
Palavras-chave: Levantamento popular, 2ª Guerra, Nogueira, Maia.

Contexto de um momento
Grassava o Grande Conflito em contínua destruição do Velho Continente. Sem fim à vista,
a Europa estava a ferro e fogo. Portugal não participava directa nem belicamente naquela medonha
ocorrência, mas nem por isso estava imune a momentos difíceis.
A simpatia de Salazar pelo regime alemão (e italiano), em que se havia inspirado 1, poderá
ter facilitado a compreensão de Hitler relativamente à recusa de Portugal entrar no conflito ao lado
dos alemães.
Por outro lado, a pressão dos aliados – Grã-Bretanha e, por arrastamento, os Estados
Unidos da América – terá igualmente obrigado o governante português a deitar mão do seu jeito, da
sua visão, da sua capacidade de estadista, medindo os limites das cedências possíveis para ter podido
dizer que a posição de Portugal era a da neutralidade. O País estava, assim, aparentemente livre de
participar na guerra. Mas as consequências da mesma não deixavam de causar nefastos efeitos.
Paradoxalmente, durante esse tenebroso período a economia nacional beneficiava de um
certo crescimento, com a venda, entre outros produtos, de urânio aos países beligerantes e as
exportações de sardinha e de outras conservas, nomeadamente para a Alemanha, a confirmarem tais
indicadores.
Todavia, a par dessa melhoria também o custo de vida subia, facto deveras penalizador
para a generalidade da população que já vivia com salários baixíssimos, em muitos casos em
situação de «subnutrição e miséria»2. E para tornar a vida ainda mais difícil, o povo tinha de contar
com a escassez de produtos alimentares e consequente subida da inflação.
Se em muitos agregados familiares já vinha de trás o hábito forçado de se dividir uma
sardinha por três dos seus membros (fracção proteica feita iguaria que, sobre um naco de broa, ia
servindo para enganar o estômago de tanta gente), no período em abordagem essa rotina tendia a ter
mais seguidores se para tal houvesse peixe, o que nem sempre era o caso, como, de resto, acontecia
com outros alimentos de primeira necessidade.
A situação tornava-se periclitante a cada semana que passava. E o Governo, com receio de
que o descontentamento generalizado desencadeasse algum tipo de agitação social, obrigava-se a
pôr em prática o racionamento de produtos essenciais – processo designado «política do consumo
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Cf. OLIVEIRA MARQUES, A. H. de, 1977, História de Portugal, lisboa, Palas Editores, vol. 2, p. 347.
2
ROSAS, Fernando, 1994, “O Estado Novo …» in História de Portugal, MATTOSO, José (dir.), vol. VII
1
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por via da autoridade» – que visava impedir eventuais açambarcamentos por parte de quem tinha
disponibilidade financeira para o fazer.
Estava, assim, em vigor um sistema que haveria de perdurar até aos primeiros anos da
década de Cinquenta, como muita gente se lembrará. Consistia na distribuição de senhas pela
população, para delas se fazer acompanhar no acto da aquisição de pão, azeite, açúcar, leite, etc,
bens que se cingiam às quantidades mínimas, mas de acordo com os agregados familiares a que se
destinavam.
Mesmo assim, a insatisfação das populações mantinha-se. A obtenção das senhas implicava
tempo disponível para deslocação aos centros de distribuição, obrigando as pessoas a fazê-lo muitas
vezes de madrugada para marcarem vez em filas intermináveis, o que nem sempre resultava
satisfatoriamente, originando-se pontuais distúrbios.
Essas reacções, quanto mais legítimas, mais preocupavam o Governo, que as via como
acendalhas a abafar a todo o custo. É que se o movimento operário, ocorrido em meados da década
de Trinta, havia sido contido, as consequências da guerra acabaram por dar lugar «a um (outro)
movimento de agitação social sem precedentes…»3, o que obrigava o Executivo, através dos órgãos
policiais e dos serviços de regedoria local, a permanecer em cima de todo e qualquer acontecimento
e a neutralizá-lo atempadamente, mesmo que nem sempre de modo aceitável.
Na freguesia de Nogueira, deste concelho, poderia ter acontecido algo idêntico, se não fosse
a oportuna intervenção de uma cidadã local, protagonista dos episódios a descrever adiante.

A Família de Manuel de Oliveira Catarino
No contexto social cultural e até económico da freguesia de Nogueira, a família de Manuel
Catarino era, poder-se-á dizer, conceituada.
Manuel era homem algo vivido. A sua participação na Primeira Grande Guerra, como
combatente integrante do Corpo Expedicionário Português, em França, abrira-lhe perspectivas,
facilitando-lhe uma interpretação mais objectiva do mundo e um redobrado interesse pela aquisição
de informação.
Sua consorte, Rosalina da Silva Almeida, filha de um professor, não tinha problemas a
nível de literacia. De forte personalidade e marcado sentido de honestidade e de justiça, além de
dona de casa e competente governanta, era comerciante de tecidos, com loja aberta ao público.

Manuel e Rosalina

3

ROSAS, Fernando, 1996, “Os Anos da Guerra e a Primeira crise do Regime”, in Portugal Contemporâneo, vol. 2,
Lisboa, Seleções do Readers Digest, p. 417 ss.
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A residirem no lugar de Carvalho, e pais de sete filhos, seis dos quais já crescidos, tinham
consciência do seu papel na sociedade e uma noção bastante nítida de cidadania, procurando estar
atentos… Lá por casa havia livros, ouvia-se a rádio e a leitura do jornal fazia parte do quotidiano
familiar.4
Profissionalmente, Manuel Catarino dirigia, em oficina própria, uma pequena indústria de
marcenaria e serração de madeiras. E porque era criativo e dotado de muita habilidade, também
solucionava, com facilidade, problemas em outras áreas do saber-fazer, como a da tanoaria, a da
serralharia, para o que dispunha de adequadas instalações, a da pichelaria, a da electricidade e,
vocacionalmente, a da relojoaria, com pequeno mas apropriado laboratório, actividade esta que o
tornou conhecido nas freguesias das redondezas e muito procurado por quem tinha relógios
avariados, fossem de bolso ou de pulso, fossem de parede ou mesmo os grandes engenhos instalados
no alto das torres das igrejas.
Homem dos sete ofícios, terá sido por essa polivalência em práticas e conhecimentos
operacionais que a paróquia de Nogueira recorrera aos seus serviços para manutenção contínua da
iluminação eléctrica no interior da igreja, dos seus portais, do relógio da torre e dos sinos.
Sinos que não se ouviam apenas quando repicavam em ocasiões festivas ou dobravam em
momentos processionais ou fúnebres. Todos os dias, de 15 em 15 minutos e em diversos toques, os
sinos anunciavam, de modo sonoro e sincronizado, como só podia ser, as horas indicadas no grande
mostrador incrustado no lado frontal da torre. Isso era possível através de um dispositivo de martelos
que o relógio comandava, à distância, por meio de fios metálicos a ele ligados.
Como se tratava de um sistema mecânico algo complexo, Manuel Catarino terá preferido
ser ele a lidar com os sinos, a ter de se sujeitar a eventuais avarias originadas por algum sineiro
descuidado ou desconhecedor do funcionamento de toda aquela engrenagem. Daí ter passado a ser
também sineiro, mais uma tarefa de que se fez mestre.
As suas idas à igreja no final de cada tarde, para dar corda ao relógio, era rotina que não
podia quebrar. Às vezes o neto acompanhava-o. E depois de subirem degraus sem conta, em caracol,
chegavam à meia-altura da torre. Aí, empoleirado em travessas de ferro, permanecia aquela
enigmática máquina de rodas dentadas em metal de baço tom doirado.
Manuel Catarino, depois de minuciosa vistoria e da eventual lubrificação de um ou de outro
elemento, pegava numa grande manivela, acoplava-a a cada um dos eixos daquela engrenagem e
toca a dar-lhe para fazer subir, da base da torre até ao relógio, dois grandes pesos graníticos
suspensos de cabos de aço. Eram esses pesos que, por força da sua deslocação descendente ao longo
de vinte e quatro horas, faziam mover os mecanismos que constituíam o relógio e marcavam as
horas e os minutos, acionando também o dispositivo de martelos que tangiam os sinos em cada
quarto de hora.
Olhar aquele engenho, ao som seco do tique-taque cadenciado por um longo pêndulo que
se escondia na obscuridade vertical da torre, era viajar momentaneamente por imaginários de
mistério que um garoto de cinco anos houve de registar como experiência a não esquecer.
Aos fins de semana, as demoras pela igreja eram mais dilatadas. Depois do relógio eram
os sinos. Havia que se subir mais uns quantos degraus e, lá em cima, de onde se avistava o longe,

4

Trata-se dos avós maternos do autor desta narrativa, avós com os quais o neto conviveu, quase em permanência,
durante a sua primeira infância.
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deitar os olhos sobretudo no que ali estava para vistoriar. Prestar atenção às estruturas de madeira a
que os sinos se ajustavam, aos seus eixos e apoios, aos engates dos badalos, aos martelos que davam
as horas e lubrificar o que fosse necessário. Tudo tinha de se manter operacional. Por fim, dar uma
última olhada e voltar a contar os degraus até ao solo, pois ainda havia algo à sua espera: a
iluminação da igreja.
Os altares eram rodeados de um correr de lâmpadas coloridas, sendo que as lâmpadas de
cada um tinham cor diferente das dos restantes. E era preciso garantir que tudo continuava a
funcionar bem. Trocar uma lâmpada, reparar alguma ligação ou interruptor, se necessário, não podia
esperar, que no dia seguinte, domingo e bem cedo, haveria missa e não devia haver falhas, pois os
compromissos eram para se cumprir e o perfeccionismo de que “padecia” não facilitava
transigências.
Tudo iluminado, a atmosfera no interior do templo tornava-se deslumbrante, parecia o Céu,
no sentir do seu pequeno acompanhante.
A disponibilidade de Manuel Catarino para prestar toda aquela assistência implicava que
mantivesse em seu poder uma cópia das chaves da igreja, facto que acabaria por ter algo que ver
com o desfecho das ocorrências que se seguem.
Os sinos tocavam a rebate
Decorria o ano de 1944. Como no resto do País, grande parte da população maiata também
se deparava com inúmeras dificuldades no acesso aos bens indispensáveis, nomeadamente
alimentares. E se no meio rural, como era o caso, os produtos hortícolas iam dando a certeza de que
ninguém morreria de fome, já os artigos de mercearia nem sempre cobriam as restantes
necessidades, não obstante o famoso recenseamento assentar na equidade distributiva. Se se
conseguia um, outro estava esgotado; se se adquiria outro, faltava outro ainda…
O pão e a matéria-prima para o confecionar eram, pela sua importância como produtos de
base da alimentação, imprescindíveis, mas iam faltando, às vezes, ou eram falhos de qualidade ou a
sua deterioração era tal que os tornava impróprios para consumo. E parece ter sido precisamente a
falta de pão (mas não só) a originar a breve manifestação junto à igreja da freguesia.
Pouco depois das 11 horas daquele dia, o sino grande da igreja anuncia algo de anormal.
Que estará a acontecer? Incêndio, para que se peça socorro através do toque a rebate, como é
costume?
Subindo ao andar da habitação para verem à distância, Manuel e Rosalina não enxergam
sinais de fumo. Mas que se passará? Seja o que for, a maior interrogação sobre o toque a rebate
intriga fortemente o casal e prende-se com o modo como terão entrada na igreja para ter acesso ao
sino, visto que do exterior tal não é possível. Com as chaves à sua guarda, esse facto deixa-os
preocupados.
De novo na cozinha, Rosalina, a contas com o almoço, incumbe a filha mais nova, solteira,
de ir ver o que se passa. E num pé lá e outro cá, a rapariga chega com a notícia de que junto à igreja
está muita gente exaltada e a dizer que quer pão e outras coisas…
Rosalina rapidamente deduz o que poderá estar a acontecer, apressando-se a preparar a
marmita para a filha levar, como é habitual, a seu irmão que trabalha em Frejufe. E há que andar
lesta que a hora do almoço aproxima-se.
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Por sua vez, Rosalina tira o avental, muda de calçado, diz ao marido que vai inteirar-se da
situação e sai. Depressa chega ao local, e apercebendo-se da já previsível justificação para aquela
rebelde agitação popular, tenta serenar os ânimos. Ela conhece quase toda a gente e está ciente das
dificuldades que a maior parte dos presentes enfrenta. Mas também sabe que manifestações daquelas
(ou outras) não resultarão. Por isso, no decorrer de alguns minutos de contacto verbal com os
manifestantes, Rosalina tem de lhes dar razão, sugerindo também que não percam a esperança, que
melhores dias haverão de chegar. No final aconselha toda a gente a dispersar.
A prisão de Rosalina
A consideração daquela gente por Rosalina, aceitando as suas observações, fez dela, ainda
que só por instantes, uma líder em que acreditou. E terá sido a combinação desse facto com as
palavras por ela dirigidas àquela multidão de pessoas desesperadas, mais o merecimento de que
gozava de ser guarda fiel das chaves da igreja que mexeram com a mente invejosa ou atormentada
de algum “bufo” local. Mente de alguém sem discernimento para interpretar o que poderá ter visto
e ouvido junto à igreja, e incapaz de reconhecer que a dignidade e a cortesia existem mesmo; mente
de alguém brioso a denunciar quem tinha sentimentos de humanidade e íntegro carácter.
No dia seguinte, Rosalina, intimada a comparecer, com urgência na sede do Município,
sem demora lá se dirigiu. Sem conhecer o motivo da convocação, admitiu, no entanto, poder
destinar-se a elucidar as autoridades sobre a ocorrência que presenciara no dia anterior. Porém,
depois de inquirida, de colaboradora que supôs ter sido, passou a presidiária, ficando detida nas
instalações prisionais da Câmara Municipal. Incrédula ante tão inesperada situação, não se
atemorizou, tratando logo de fazer chegar a notícia à família.
Noticia que chegou depressa, tanto aos familiares como aos vizinhos e amigos da casa,
causando evidente mal-estar no seio da comunidade local, onde a raiva se sobrepunha ao desânimo,
que Rosalina, a mulher de armas que era, não se deixaria abater pela injustiça de que estava a ser
vítima.
A correria para Barreiros, em seu apoio, também não tardou. Sua filha Deolinda, que
morava a cerca de 200 metros da casa-mãe, foi das primeiras pessoas a partirem. Chegada a
Barreiros, com seu filho de um aninho5 ao colo, entrou no edifício da Administração – assim
denominavam os Serviços da Câmara Municipal – e, depois de orientada, conseguiu encontrar-se
com sua mãe.
Sem condescender quanto àquela arbitrária medida das autoridades, Deolinda não terá sido
parca nos argumentos com que exigia a libertação de Rosalina, tendo como resposta a ameaça de
ficar a fazer-lhe companhia, facto que não se consumou porque lhe disseram compreender o seu
estado de espírito e sobretudo porque a criança que segurava nos braços não tinha culpa de nada e
necessitava dos seus cuidados de mãe.
Rosalina haveria de permanecer detida durante vários dias. Cá fora, Manuel Catarino
procurava valer-se das relações profissionais e de amizade que mantinha com alguns dos seus
concidadãos mais influentes, para poder contar com o apoio deles junto das autoridades, no sentido
da libertação da esposa. Libertação que acabaria por acontecer, precisamente no dia anterior ao
5

Essa criança veio a ser o autor desta narrativa. Atendendo ao que, muito mais tarde, haveria de lhe ser transmitido,
poderá ter sido esse o momento em que, feliz na sua indefesa inocência, recebera o baptismo dos que sofrem as
injustiças dos que podem.
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previsto para a transferência da detida para um estabelecimento prisional na cidade do Porto.
Durante os dias em que esteve presa, Rosalina foi várias vezes visitada. Além da
solidariedade que lhe transmitiam, as visitas faziam-se acompanhar de saborosos e salutares
presentes para compensar a alimentação pobre, própria da situação em que se encontrava. Mas a
detida, no seu natural dom da fraternidade, distribuía tudo por quem, como ela, ali estava com a
liberdade restringida.
Quando foi libertada recebeu a calorosa ovação de todos os que, durante aqueles longos
dias, a tiveram como companheira atrás das grades, onde continuaram à espera de melhor sorte, mas
cientes de que com a Rosalina livre o mundo poderia ser melhor.
*
Em jeito de fechamento e descrito o que se passou, é de se pensar que não fora a tragédia
que se abatia sobre a Europa, e o sino de Nogueira não teria tocado a rebate naquela manhã de
desespero, nem a pequenez mental de alguém daria sinal, de modo tão ignóbil, com a torpeza de
uma denúncia/acusação com base em falsas verdades, nem a dignidade de uma cidadã de corpo
inteiro teria sido posta em causa. E a culpa de tudo foi da guerra ou dos homens?
Para Rosalina a experiência daquela ofensa só fez dela uma mulher mais livre e mais
resistente.
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A Rede Escolar Primária do Concelho da Maia:
Das Escolas Conde de Ferreira ao fim do Estado Novo.
Liliana Aguiar
Resumo: A preocupação com a educação foi um facto a partir, essencialmente, da Revolução Liberal de
1820. Desde então, foram várias as medidas tomadas no âmbito da legislação e das práticas educativas para elevar o
nível de instrução da população nomeadamente o aumento da escolaridade obrigatória para seis anos e, mais tarde,
estendida aos dois sexos. À medida que novas orientações educativas iam surgindo, foi necessário, simultaneamente,
pensar uma rede de edifícios escolares que fosse capaz de dar resposta às novas necessidades.
A investigação desenvolvida incidiu na rede escolar primária do concelho da Maia desde o Conde Ferreira
ao fim do Estado Novo. Pretendeu-se contextualizar toda a rede escolar do concelho nas políticas educativas que foram
surgindo, efetuando-se o levantamento de todos os edifícios escolares do período em estudo. O plano de trabalho
subjacente a este projeto de investigação teve como base uma pesquisa bibliográfica e documental bem como o trabalho
de campo, permitindo percecionar a dinâmica da política educativa e da construção de edifícios escolares primários do
concelho da Maia.
Palavras-chave: Rede Escolar primária; Concelho da Maia; Escolas Primárias; Plano dos Centenários; Novo
Plano de Construções Escolares

Introdução
A preocupação com o ensino passou a ser uma constante a partir da Revolução Liberal de
1820. A partir dessa data, foram constantes as reformas da instrução nos diferentes níveis de ensino
e várias as medidas tomadas.
À data da implantação da República, apesar das reformas efetuadas, o sistema educativo
português continuava extremamente desfasado em relação à maioria dos países europeus. Era
marcado por uma elevada taxa de analfabetismo e por um atraso endémico.
Não obstante os esforços após a implantação da República, o ano de 1926, com o golpe de
estado, assistiu a um retrocesso total em prol da “Escola Nacionalista” que se baseava,
essencialmente, na doutrinação moral.
Entre 1933 e 1974, assistiu-se a um processo legislativo cujo intuito era educar ideológica
e politicamente o povo. Inicialmente verificou-se a consolidação da “Escola Nacionalista” e após
1960 verificou-se uma maior abertura do sistema com a tomada de consciência do atraso
educacional do país. À medida que as novas orientações iam surgindo, foi necessário,
simultaneamente, pensar uma rede de edifícios escolares capazes de dar resposta às novas
necessidades.
A investigação desenvolvida incidiu, assim, na rede escolar primária do concelho da Maia
desde o Conde Ferreira ao fim do Estado Novo. Os objetivos foram contextualizar toda a rede
escolar do concelho nas políticas educativas que foram surgindo e efetuar o levantamento de todos
os edifícios escolares do período em estudo.
O plano de trabalho subjacente a este projeto de investigação teve como base uma pesquisa
bibliográfica e documental de referência, nomeadamente “Muitos Anos de Escola” de Filomena
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Beja; Estella Machás; Júlia Serra e Isabel Saldanha, bem como o trabalho de campo, permitindo
percecionar a dinâmica da política educativa e da construção de edifícios escolares primários do
concelho.
Inicia-se com um breve apontamento sobre o percurso da educação, seguindo-se a
apresentação da rede escolar primária no concelho desde as Escolas Conde Ferreira ao fim do Estado
Novo, inserindo-a nas diferentes medidas adotadas. Termina-se com o levantamento de outras
escolas, dentro deste período que, apesar de não obedecerem à arquitetura normalizada, foram
construídas por ação de beneméritos ou ainda colocadas a funcionar em edifícios já existentes.
1. A Educação em Portugal: breves apontamentos
Excetuando o designado “Estudo Geral”1, ler, escrever e contar era a principal preocupação
do ensino ministrado nos Mosteiros e em escolas mais modestas da Idade Média e que perdurou
durante séculos.
No século XVI e XVII, é de salientar a ação doutrinária e pedagógica dos Jesuítas com a
criação de colégios em todo o país, nos quais o ensino era gratuito. Com a expulsão dos Jesuítas, no
século XVIII, o Estado começou a afirmar-se no campo da educação. É neste contexto que o
Marquês de Pombal, Ministro do rei D. José I, iniciou um processo de criação e sistematização de
várias reformas educativas2. Com D. Maria I o ensino volta a estar sob a alçada religiosa, no entanto,
é criado, em 1815, o ensino feminino.
Com a Revolução Liberal de 1820, o ensino passou a ser uma preocupação e foi publicado,
em 1835, o Regulamento Geral da Instrução Primária, que consubstancia a primeira grande reforma
do regime constitucional e criado o Conselho Superior da Instrução Pública para superintendência
das questões do ensino. Em 1836 foram publicadas as reformas da instrução primária, secundária e
superior. Uma segunda reforma do ensino foi publicada em 1884 e dividiu a instrução primária em
dois graus e organizou as Escolas Normais de formação de professores. Foram várias as medidas
tomadas, destacando-se a criação do Ministério da Instrução Pública, das Escolas Normais
Femininas em Lisboa e no Porto, a fundação de escolas comerciais e industriais e as escolas de
desenho industrial (OEI, s/d, p. 18). Em 1888, foram criados os liceus femininos, apesar de serem
implementados mais tarde. Com a reforma de 1894, foram projetadas as escolas dedicadas ao ensino
infantil, assim como as escolas de cursos de adultos e deficientes. Neste mesmo ano o ensino
secundário foi, igualmente, reformado e constitui uma das mais importantes reformas do ensino em
Portugal. Era visível uma nova visão do ensino liceal materializado na criação das disciplinas e num
curso geral de cinco anos, seguido de mais dois do ensino complementar. Apesar de algumas
inovações, o sistema educativo do país mostrava-se decadente.
Com a implantação da República foi manifesta a preocupação com o desfasamento do
sistema educativo português relativamente à maioria dos países europeus, com as elevadas taxas de
analfabetismo (cerca de 70% da população) e com o atraso endémico que se verificava. Perante esta
situação os primeiros governos da República iniciam a promulgação faseada de reformas para os

1

Primeira Universidade portuguesa criada em Lisboa em 1288, no reinado de D. Dinis e, posteriormente, transferida
para Coimbra em 1537.
2
A criação da Aula do Comércio e da Diretoria Geral dos Estudos; a abertura das Escolas Menores; a criação do subsídio
literário para financiamento das despesas de educação e a modernização do ensino universitário.
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vários graus de ensino. O ano de 1911 foi profícuo no que concerne a Reformas Educativas.
Estenderam-se ao ensino primário, secundário, universitário, comercial e industrial. Foi criado em
1913, com carácter definitivo, o Ministério da Instrução Pública que passou a superintender as
Direções Gerais da Instrução Primária, Secundária, Superior e Especial, além das Escolas até então
dependentes da Direção Geral do Comércio e Indústria.
Em 1926, com o golpe militar de 28 de maio, assistiu-se a um retrocesso no ensino.
Imperava o carácter ideológico, com a criação da “escola nacionalista”, que se baseava na
doutrinação de carácter moral. Foi proibida a coeducação, reduziu-se o ensino primário, extinguiuse o complementar e as escolas normais superiores. Criaram-se os “postos de ensino”, ocupados
pelos regentes escolares e o combate ao analfabetismo deixou de ser prioridade.
Com o Estado Novo, regime político que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974, o chefe
de governo, António de Oliveira Salazar, incidiu a sua prática política em vários vetores, mormente
a educação que aqui se destaca, com o intuito de controlar o povo. Salazar considerava que o
analfabetismo em Portugal impediu, de certa forma, a afirmação do país em termos literários e,
como tal, deixou claro que tudo faria para que a situação revertesse referindo, em 1938 (Diário de
Notícias), que estavam “lançadas as bases da grande reforma do ensino primário” e que “dentro de
cinco, seis anos, [contava que] todas as crianças em idade escolar [teriam] à sua disposição escolas
e professores que lhes ensinem a ler…”.
Este seu propósito inicia em 1936, quatro anos após assumir a pasta da Presidência do
Conselho de Ministros, quando dá início a todo um processo legislativo cujo intuito prioritário era
educar ideológica e politicamente o povo. Neste contexto começaram a ser redigidas leis e decretos
que impregnavam ideologicamente todo o sistema educativo3. Denota-se, inicialmente, uma
acomodação do sistema de ensino vigente desde a década de 30 às condições socioeconómicas do
pós-guerra que se caracteriza pela consolidação da “escola nacionalista” e que perdura até 1960.
Após a década de 60 assistiu-se a uma maior abertura do sistema, com a tomada de consciência do
atraso educacional do país. Perante a tomada de consciência do Estado de que a mobilidade social
não poderia ser limitada pelo baixo nível de educação, foram efetuadas várias reformas consideradas
necessárias para elevar o nível de instrução da população nomeadamente o aumento da escolaridade
obrigatória para seis anos e, mais tarde, estendida aos dois sexos. À medida que novas orientações
educativas iam surgindo, foi necessário, simultaneamente, pensar uma rede de edifícios escolares
capaz de dar resposta às novas necessidades.
2. A construção da rede escolar primária: do Conde Ferreira ao Estado Novo.
2.1 As Escolas Conde Ferreira
Joaquim Ferreira dos Santos, Conde de Ferreira, pediu em testamento, que mandassem “…
construir e mobilar cento e vinte casas para escolas primárias de ambos os sexos nas terras que
forem cabeças de concelho, sendo todos por uma mesma planta e com acomodações para vivenda
de professor, não excedendo o custo de cada casa e mobília a quantia de um conto e duzentos réis

3

Lei n.º 1941, de 11 de abril de 1936; Decreto-Lei n.º 26611, de 19 de maio de 1936; Decreto n.º 26893, de 15 de agosto
de 1936; Decreto n.º 27603, de 20 de março de 1937; Lei n.º 1969, de 20 de maio de 1938; Decreto-Lei n.º 29011, de
19 de setembro de 1938.
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…” (BEJA, et all, 1990, p. 53). Considerava que a instrução pública era um elemento fundamental
para o bem da sociedade.
Em resultado deste legado, a atribuição das escolas foi regulamentada por circular de 20
de julho de 1886. De acordo com esta circular, as Câmara Municipais ou Juntas de Paróquia que
quisessem concorrer ao legado deveriam reunir as seguintes condições:
a) A planta do edifício e do terreno onde seria construída a escola. O terreno não deveria
ter menos de 600m2, além da área ocupada pelo edifício;
b) O orçamento da obra projetada;
c) Cópia do orçamento de suplemento devidamente aprovado, onde esteja votada uma
verba não inferior a 400$00 réis para a construção da escola pretendida;
d) Deliberação competentemente aprovada de como se obrigavam a executar fielmente a
planta no termo de um ano contado desde o dia em que for concedido o subsídio do governo.
Foram várias as autarquias que concorreram, nomeadamente a Maia. Atendendo à data em
questão, a sede administrativa do concelho da Maia situava-se em Santa Maria de Avioso 4. No
entanto, atendendo à ocupação populacional da região (núcleo central com edifício dos Paços do
Concelho, habitação e pequena indústria rodeado de casas agrícolas com respetivos terrenos de
cultivo, pastagens e matas) e às exigências do plano para a construção do edifício escolar
regulamentada pelo Decreto-lei n.º 163, de 23 de julho5, o edifício escolar Conde Ferreira foi
construído em S. Pedro de Avioso (Fig. 1). Das 120 escolas previstas foram construídas 91. As 70
resistentes continuam a servir a comunidade com os mais diversos fins.

Fig. 1 - Antiga Escola Conde Ferreira (ampliada e adaptada) © foto LA

4
5

No edifício que atualmente funciona como Museu de História e Etnologia da Terra da Maia.
A localização da escola deveria ser em local aprazível e de fácil acesso, reservando alguma distância dos demais
edifícios, numa área de terreno nunca inferior a 600-900 m2, murada ou separada do exterior por vala; a área
intramuros deveria contemplar duas construções, a da escola e a da casa para o mestre-escola; a escola deveria conter
uma ou mais salas de aula (consoante o número de alunos), com uma superfície de 50 a 115 m2 e um pé-direito de 4
metros, a sua iluminação deveria ser natural efetuada pela existência de janelas, situadas sempre do lado esquerdo dos
alunos; contígua à sala de aula ficaria uma outra, mais pequena, destinada a apresentações públicas, receção e
biblioteca escolar; seria ainda contemplada a existência de um ou dois vestíbulos, consoante a escola fosse para um
ou para os dois sexos (Cap. 4).
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Os designados Projetos Antigos do Pós-Guerra

Nos primeiros anos da década de 20 do século passado a situação das instalações escolares
tinha piorado, comparada com os primeiros anos da República. Faltavam edifícios e os que existiam
estavam em degradação.
A participação na I Guerra Mundial exigiu um esforço financeiro e social difícil de superar
devido às dificuldades sentidas por todos os setores da vida pública. As dívidas acumulavam-se, não
havia dinheiro. Nos jornais podia ler-se frequentemente sobre o abandono dos campos pela
população, do crescimento das bidonvilles e as freetown em redor das grandes cidades, constituídos
por pessoas que viviam em condições miseráveis e sem qualquer instrução.
De norte a sul as escolas continuavam instaladas em casas sem condições para o exercício
do ensino, quando o Governo estava autorizado, por Decreto n.º 4642, de 14 de julho de 1915, a
contrair empréstimo à Caixa Geral de Depósitos no valor de até 5000 contos para aplicar na
construção escolar. Até 1920, o total de verbas levantadas era de 5927 contos que foram utilizados
para construir 98 escolas. No entanto, 119 escolas estavam paradas por falta de verba; 282 escolas
nunca passaram do projeto; 17 escolas encontravam-se em reparação; 7 escolas foram ampliadas e
uma escola comprada.
Perante o panorama, o Ministro da Instrução comprometeu-se a melhorar a situação e, em
23 de junho de 1920, por decreto n.º 6700, encarregou a Repartição das Construções Escolares de
proceder ao estudo, elaboração de projetos e de cadernos de encargos para as escolas a construir
consoante as necessidades apresentadas. Ao decreto foi anexado um mapa com a distribuição das
freguesias de 87 edifícios escolares cuja construção era considerada prioritária (BEJA, et all, 1990,
pp. 101 – 103). Requeria-se o bom gosto nas escolas, em termos de arquitetura, nas palavres de João
de Deus Ramos para atrair as crianças à escola.
No entanto, em 1922, quando do Congresso dos Professores Primários, continuavam por
construir os edifícios escolares devido a dificuldades várias, nomeadamente relacionadas com a
fraca resposta da construção civil. Perante o panorama, foi aprovado na 6ª sessão (presidida por
Augusto Alves Oliveira) que qualquer edifício escolar construído por iniciativa particular [fosse]
considerado propriedade do estado, apenas por um ofício enviado ao Inspetor pelo professor da
localidade e que o Estado [inscrevesse] nos seus orçamentos as verbas indispensáveis para que, no
mais curto espaço de tempo, [fossem] construídos os edifícios necessários (BEJA et all, 1990, p.
103). Até 1929, não foi possível construir uma boa parte das escolas mencionadas no documento.
A Repartição das Construções Escolares foi extinta a 30 de maio de 1929, pelo Decreto n.º
1679, que criou, entretanto, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Quanto aos
edifícios escolares projetos sob alçada daquela Repartição, alguns só viriam a concretizar-se no
decorrer dos anos 30 com alterações, noutros casos foram substituídos mais tarde por outros projetos
menos dispendiosos e de acordo com novas diretrizes aos quais a Direção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais deu o nome de Projetos dos tipos aprovados oficialmente, depois
designados de Projetos Antigos (BEJA, et all, 1990, p. 106) que foram vários.
No concelho da Maia o projeto tipo construído foi o XXV – n.º 46, projetado pelo arquiteto
Eugénio Correia, provavelmente em abril de 1926. Foi o traçado mais modesto da Repartição das
Construções Escolares. Para além da sala de aula (duas quando ampliado), tinha um gabinete e um
vestíbulo que articulava com o alpendre de entrada assente em colunas de granito. Este tipo de escola
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foi o mais repetido em Portugal até finais da década de 30. O orçamento era o mais baixo (cerca de
19 000$00 em 1933). Algumas tinham duas pequenas janelas no vestiário e recreio coberto.
Desta arquitetura são exemplo os edifícios do JI da Campa do Preto, Castêlo da Maia
(Gemunde); antiga EB1 da Aldeia, Vila Nova da Telha; antiga EB1 de Sá e EB1 da Cavadinha,
Nogueira e Silva Escura; antiga EB1 de Pedras Rubras, Moreira da Maia; antiga EB1 das Cavadas,
Cidade da Maia (Vermoim); antigo JI do Cruzeiro, Milheirós; antigo JI de Guadalupe, Águas Santas;
EB1 de Arcos, S. Pedro Fins e ainda a antiga escola feminina do lugar da Chã, Nogueira da Maia,
de iniciativa particular e que foi demolida em 1996 (MAIA, 2011, p. 93).

Fig. 2 - Edifícios escolares primários de arquitetura Eugénio Correia © composição LA

Com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais não foram elaborados
projetos para as escolas primárias. O orçamento foi aplicado na concretização de obras da
Repartição das Construções Escolares ou em edifícios concebidos em gabinetes particulares de
arquitetura. São desta época os edifícios conhecidos como as escolas Dr. Alfredo Magalhães, em
Viana do Castelo, por ter autorizado a sua construção em 1927, enquanto Ministro da Instrução, e
projetados por Baltazar de Castro e Rogério Azevedo. Na região Norte, onde era imperativa a
construção de escolas, Baltasar de Castro e Rogério Azevedo projetaram utilizando o projeto de
edifício de duas salas, introduzindo-lhe algumas alterações nos elementos da fachada.
Em 1934, o Diretor dos Edifícios Nacionais do Norte encaminhou para os serviços centrais
um projeto do arquiteto Fernandes de Sá, para os dois sexos, que utilizava elementos que
distinguiam a escola dos demais edifícios existentes em redor. Como enriquecimento a existência
de lareiras nas salas de aula. Estes projetos foram, entre 1934 e 1935, frequentemente propostos
para atender a pedidos de construção de escolas, no entanto, os Serviços Centrais devolveram
sistematicamente
essas
propostas.
As
escolas
construídas foram, portanto,
muito pontuais e casos isolados.
Poderá ser deste contexto a
Escola do Padrão, pois foge um
pouco à arquitetura de Eugénio
Correia na frontaria, no entanto
carece de confirmação que até à
data não foi possível validar.
Fig. 3 - Antiga Escola do Padrão © foto LA
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O Estado Novo e a Construção da Rede Escolar Primária

2.3.1. As primeiras construções: os Projetos Regionalizados de Raul Lino e Rogério Azevedo
Com o Estado Novo, e no seguimento das novas competências das Câmaras Municipais
relativas às instalações escolares através de um programa que visava auxiliar a construção de novos
edifícios destinados ao ensino primário, infantil, elementar e complementar, foram definidos, pela
Repartição de Construções Escolares do Ministério da Instrução Pública, projetos-tipo para a
construção de escolas. No seguimento, foram encomendados aos arquitetos Raul Lino e a Rogério
de Azevedo estudos dos quais resultaram os “Projetos Regionalizados” para diversos distritos. De
1935 até 1938 foram construídos 88 edifícios em todo o país. Raul Lino trabalhava com o sul do
país e Rogério Azevedo tinha a seu cargo o norte e o centro.
Estas construções obedeciam às características da arquitetura regional, nomeadamente no
que respeita à utilização dos materiais da região e ao clima da mesma. As plantas apresentavam
soluções para 1 sala de aula; 2 salas sobrepostas; 2 salas térreas, 3 e 4 salas de aula. Era usada
sempre a mesma planta, em L, variando o aspeto exterior conforme a região. Conhecem-se seis
tipos, resultando em 32 soluções: tipo Minho (Tijolo); tipo Alto Minho (Granito); tipo Douro
(Granito); tipo Beira Alta (Granito); tipo Beira Litoral (Cantarias); tipo Trás-os-Montes (Xisto). Até
1940 foram poucas as escolas construídas por iniciativa do Estado. Muitas das obras foram
construídas, essencialmente, devido à pressão às doações de influentes locais. No Tipo Douro, no
qual predomina a utilização do granito, as entradas principais dos edifícios de Rogério Azevedo
apresentavam-se recolhidas num nicho, cuja comunicação com o exterior se fazia através de um vão
retangular na parte superior, com grande investimento em cantaria de granito, rematando junto ao
solo sob forma de volutas6 que servem de mísula7 a um assento. A janela do vestíbulo, encimando
a entrada principal no caso dos edifícios de 1º andar, era retangular e disposta na horizontal, como
as salas de aula. A superfície das paredes exteriores pontuada com áreas de revestimento a pedra
dispostas dispersamente (FÉTEIRA, 2013, p.61).
Para o concelho da Maia foram atribuídos o Tipo Douro e Trás-os-Montes (Xisto)8.
Privilegiou-se, atendendo a uma diretriz do ofício que referia a necessidade de adaptação à paisagem
e características geológicas locais, o Tipo Douro prevalecendo o granito. No concelho da Maia
existem quatro escolas dos “Projetos Regionalizados” do Tipo Douro de Rogério Azevedo: a antiga
escola de Porto Bom, em Gondim; a antiga escola de Santa Cruz, em Barca; a antiga escola da Agra,
em Milheirós e a EB1/JI de Pedrouços (Fig. 4).
Nas primeiras três escolas é possível verificar a planta em L, as entradas recolhidas em
nicho e a riqueza de trabalho de cantaria em granito cujo remate em volutas servem de mísula a um
assento de cada um dos lados. O edifício de Santa Cruz, o da Agra e o de Porto Bom, são ainda
detentores de um dos símbolos de enaltecimento nacional usados pelo Estado Novo nas suas
construções: a esfera armilar.

6

Voluta é uma forma de ornamento em espiral e que serve de objeto de adorno nos remates das colunas, modilhões e
mísulas.
7
Mísula é um elemento ornamental que ressai de uma superfície, geralmente vertical, e que sustenta outros elementos
decorativos e/ou funcionais, nestes casos específicos dos edifícios escolares o assento.
8
De acordo com o descrito no ofício n.º 739 (BEJA, et all, 1990, pp. 331-334).
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O edifício da EB1/JI
de Pedrouços, com 2 salas
sobrepostas em rés-do-chão e
primeiro andar, tem a entrada
recolhida em nicho, o trabalho
de cantaria com as volutas a
servirem de mísulas aos
assentos e, no plano superior,
a janela do vestíbulo,
encimando
a
entrada
principal,
retangular
e
disposta na horizontal, tal
como as salas de aula,
características dos edifícios
escolares Tipo Douro de
Rogério Azevedo.
Fig. 4 - Escolas Tipo Douro Rogério
Azevedo © composição LA

O trabalho de mapeamento de edifícios escolares a construir e ampliar, foi um trabalho de
paragens, avanços e recuos pois tinham de ser conjugados diferentes fatores que iam surgindo de
diferentes âmbitos: doutrinários, económicos, administrativos e legislativos.
A partir de 1941, foi anunciado o designado “Plano dos Centenários”. Os edifícios deste
plano seriam uma adaptação de dois dos projetos regionais anteriores procurando tornar efetiva a
separação dos sexos: recreios divididos, entradas diferentes e salas separadas por alas ou por pisos.
2.3.2. O “Plano dos Centenários”
a) As primeiras Escolas: dois momentos diferentes.
De acordo com o artº 7º da Lei n.º 1985, de 17 de setembro de 1940, a execução do plano
geral da rede escolar, o “Plano dos Centenários 9”, teria início em 1941 e seria concretizado em seis
fases distintas.
No seguimento, e em Conselho de Ministros de 1941 cujo despacho datado de 15 de julho
foi publicado em 29 de julho no Diário do Governo, foram apresentados as bases pedagógicas do
plano geral da rede escolar10 (MOPC - DGEMN, 1943, p. 3).

9

Este plano deve o seu nome ao terceiro centenário da Restauração da Independência (1640) e ao oitavo centenário da Independência
de Portugal (1143). Foi uma proposta lançada em carta pelo embaixador Dr. Alberto de Oliveira, ministro de Portugal em Bruxelas,
publicada no Diário de Notícias em 20 de fevereiro de 1929 e reproduzida na Revista dos Centenários, uma revista do regime, em
janeiro de 1939 (pp. 9-11).
10
A elaboração do Plano foi atribuída a uma Comissão, que funcionava junto do Ministério da Educação Nacional, constituída
por um delegado de cada um dos Ministérios do Interior, Obras Públicas e Comunicações e da Educação Nacional, como
membros permanentes, e, para cada concelho, pelo presidente da câmara e pelo delegado escolar. Estes dariam o seu parecer
por escrito, depois de ouvirem, também por escrito, os presidentes das juntas de freguesia (MOPC – DGEMN, 1943, pp. 4-5).
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Definiu a função da escola primária, a extensão e as exigências do ensino; a separação dos
sexos; o número de crianças em cada sala; o número máximo de salas em cada edifício e a
localização da escola, ou seja, definição da sua zona de influência, determinada pela distância
máxima que a criança poderia ser obrigada a percorrer para frequentar a escola, sem prejuízo de
ligação à freguesia da residência.
Para que fosse dado cumprimento a esse plano, foi criada a Delegação para as Obras de
Construções de Escolas Primárias. Atendendo ao carácter urgente referido numa ordem de serviço
expedida a 6 de outubro de 1941 pelo Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais para as
quatro Direções de Edifícios, foi dada ordem por Duarte Pacheco11 para a construção de 200
edifícios, cuja localização ficaria a cargo de cada uma das Direções.
Inicia-se um primeiro momento. Os mapas de distribuição das escolas fixavam o número
de edifícios e de salas de aula a construir em cada freguesia de acordo com critérios definidos. Na
região Norte ficaram contemplados os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo devido à
verificação da existência dos critérios de seleção, tais como o mau estado das instalações existentes;
o elevado número de crianças inscritas; a facilidade na aquisição dos terrenos; as ofertas de materiais
de construção por parte de particulares, e ainda a falta de salas com o intuito da separação dos sexos
(COUTO e DAVID, 2008, p.32; COUTO, 2013, p.15). Foram construídos nesta região 44 edifícios,
correspondentes a 94 salas.
Juntamente com o despacho do Conselho de Ministros, foram publicados no Diário do
Governo os mapas com as estimativas das despesas; a distribuição das importâncias a despender e
o número de salas de aulas necessárias para completar a rede de escolas primárias e número de
edifícios a construir por distritos, concelhos e freguesias (MOPC – DGEMN, 1943, p. 5).
Estava previsto um custo total de 500 000 contos para a execução da obra que incluía os
gastos com a construção, com o mobiliário; com o arranjo dos terrenos e outras despesas; com as
cantinas escolares; com os estudos, projetos e fiscalização e os designados imprevistos.

Fig. 5 - Estimativa das despesas com a obra © MOPC - DGEMN, 1943, p. 6

Ficou bem definido quem custeava a execução do plano; como era pago e os prazos de
pagamento. A Lei n.º 1969, de 20 de maio de 1938, estabeleceu o princípio da comparticipação do
Estado com as autarquias locais, admitindo-se, no entanto, entidades privadas12 mediante dinheiro
11

Ministro das Obras Públicas do Estado Novo de 05 de julho de 1932 até 18 de janeiro de 1936 e de 25 de maio de
1938 até 15 de novembro de 1943, data da sua morte.
12
O caso da Escola JI do Barroso, em Nogueira da Maia; da EB1 JI da Giesta e da EB1JI de Ferreiró. A primeira teve
como impulsionador Manuel da Silva Cruz em 1943, a segunda António Marques Ferreira e esposa Joaquina E.
Tâmega de Almeida, em 1941 e a terceira Aloísio Sá Leite e Domingos Sá Leite em 1956.
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ou o fornecimento de materiais e trabalho, fixando nos 50 por cento a parte que competia ao Estado
e os outros 50 por cento à participação local (MOPC – DGEMN, 1943, p. 4).
Como se tratava de um volume de construções que ascendia aos 500 000 contos, a execução
do plano far-se-ia em, pelo menos, 10 anos – 1941-42 a 1951 - e o financiamento das entidades
locais far-se-ia a 14 anos, a partir do segundo ano. O Estado faria o adiantamento, sem encargos, a
reembolsar nos cinco anos seguintes ao da conclusão do plano.

Fig. 6 - Distribuição da verba a despender por ano pelo Estado ©MOPC - DGEMN, p.6

Quanto ao número de salas de aulas, o plano previa a construção de 6809 salas de aulas
mais 371 salas para ajustamentos, incluindo os edifícios a contruir nos agrupamentos de casas
económicas. Para o distrito do Porto o
plano previa a construção de 639 salas
de aula, 52 salas de aula para a cidade
do Porto e 587 salas de aula no exterior
da cidade. Para o Concelho da Maia
estava prevista a construção de 20
escolas com um total de 39 salas: 6
escolas com 1 sala cada; 9 escolas com
2 salas cada e 5 escolas com 3 salas
cada que tinha de atender às diretrizes
da Lei n.º 1969 de 20 de maio de 1938
que estabeleceu as bases da reforma do
ensino primário, como pode ver-se na
página seguinte na Fig. 8.
Os edifícios deste plano
seriam, assim, uma adaptação de dois
dos projetos regionais anteriores
procurando tornar efetiva a separação Fig.7 - N.º de escolas previstas para o Concelho da Maia © MOPC dos sexos: recreios divididos, entradas DGEMN, 1943, p. 9
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Fig. 8 - Distribuição das escolas a construir por freguesia e áreas que serviam © MOPC - DGEMN, 1943, p. 86

diferentes e salas separadas por alas ou por pisos, mas simplificados com o objetivo de reduzir
custos. Temos como exemplos no concelho o edifício escolar do Jardim de Infância do Barroso, de
planta de rés-do-chão, e o edifício escolar da EB1 da Giesta, de planta de rés-do-chão e primeiro
andar.
Fig. 9 - Aplicação simplificada
do Projeto Regionalizado de
Rogério Azevedo © composição
LA

Os dois edifícios
são o resultado da
adaptação simplificada
do
projeto
Rogério
Azevedo como documenta o trabalho de
cantaria da porta de entrada de ambas, as chaminés e a decoração da janela do vestíbulo da segunda.
Foi eliminado o nicho mas manteve-se um arco em granito apenas com as volutas como ornato.
Após estudos e consultas às câmaras municipais13 em 1944, concluiu-se que estes projetos
nem sempre conseguiam dar resposta às novas exigência. No seguimento desta constatação, foi
pedida uma revisão aos projetos que coube, no caso da região Norte, ao arquiteto Manuel Lima
Fernandes de Sá14 , da Direção dos Edifícios Nacionais do Norte. Estes estudos serviram de base à
construção dos edifícios escolares de todo o país e foram projetados segundo o estilo arquitetónico
que ficou conhecido como estilo “Português Suave”.

13

Por inquérito, as Câmaras Municipais eram questionadas com questões relacionadas a execução do plano, com as
condições e recursos locais.
14
O centro ficou a cargo de Joaquim Areal; Lisboa a cargo de Eduardo Moreira dos Santos; o sul a cargo de Alberto
Braga de Sousa; Açores a cargo de Luís Mello e Madeira a cargo de Fernando Peres (LE CUNFF; SEGURO, 20012,
s/p).
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Iniciou-se um segundo momento. Para o Norte do país este arquiteto concebeu quatro tipos
de projetos: Minho-Granito; Douro-Granito15; Xisto e Tijolo.
Os projetos seriam divididos de acordo com as necessidades da freguesia e do núcleo que
16
serviam . O estudo arquitetónico dos alçados limitou-se a uma escolha criteriosa dos materiais de
construção existentes nas regiões que o edifício serviria e à afirmação das características regionais.
A escolha dos terrenos para a construção dos edifícios era da responsabilidade das Câmaras
Municipais e tinham de obedecer a determinados requisitos, tais como a orientação entre Este e Sul;
a adequação da frente do terreno às dimensões das fachadas frontais dos edifícios; os locais
preferencialmente planos; a existência de pontos de água e servirem corretamente o núcleo
determinado pelo Plano dos Centenários.
Desta fase contabilizaram-se na Maia 14 edifícios escolares, 12 existentes e ainda em
utilização: EB1 da Bajouca, Gemunde; EB1JI de Ferreiró, Santa Maria de Avioso; EB1JI da Guarda,
Moreira da Maia; EB1JI do Gestalinho, Barca; EB1JI da Prozela, Vila Nova da Telha; EB1JI de
Currais, Vermoim; EB1JI de Santa Cristina, Folgosa; EB1JI de Gueifães, Gueifães; EB1JI de
Moutidos, Águas Santas; EB1 da Granja, Águas Santas e EB1 de Crestins 17. Dois dos edifícios, um
do sexo feminino e outro do sexo masculino, no designado lugar do Picoto, Maia, foram demolidos
na década de 90 do século XX.

Fig. 10 - Escolas do Plano dos Centenários - Projeto Tipo Douro - Arquitetura de Manuel Lima Fernandes de Sá © composição LA

Dos 561 edifícios anunciados para 1944, nem todos foram postos a concurso. Da primeira
empreitada foram excluídas as escolas com mais de 4 salas bem como as das ilhas. Os contratos
15

No qual se enquadram as construções do Concelho da Maia.
Edifícios de 1 sala – 1 sexo; Edifícios de 2 salas – 1 sexo; Edifícios de 2 salas – 2 sexos; Edifícios de 3 salas - 1 sexo;
Edifícios de 4 salas – 1 sexo; Edifícios de 4 salas – 2 sexos (SERRANITO, 2014, p. 9).
17
O aspeto atual dos edifícios da EB1JI Santa Cristina e EB1JI de Currais não corresponde à sua fase inicial, é fruto de
uma ampliação posterior (ver Tabela 1).
16
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começaram a ser assinados em 1945. Em 1946 muitos dos edifícios não tinham sido sequer iniciados
por razões várias, nomeadamente, pela inércia do empreiteiro, ou pelo facto de as Câmaras não
terem efetuado a entrega dos terrenos para a sua construção, ou ainda por falta de materiais 18. Até
meados da década de 50, cumpriram-se cinco fases do Plano dos Centenários.
b)

As Escolas Tipo Rural e Tipo Urbano: uma resposta a novas necessidades

De acordo com o recenseamento de 1950 havia em Portugal 2. 916.000 analfabetos com
mais de sete anos de idade. No universo da população em idade escolar e pós-escolar, um total de
7.212.662, 40,4% não sabia ler nem escrever. Na faixa dos 7 aos 11 anos, 20, 3% das crianças
continuava por alfabetizar; nos jovens, dos 12 aos 30, a taxa subia para 32%.
Perante esta realidade, foi delineado o I Plano de Fomento com o objetivo de aumentar a
produtividade do trabalho, reduzir o desemprego e melhorar o nível de vida do país (COUTO e DAVID,
2008, p. 44). No seguimento, foram criados cursos diurnos e noturnos de ensino profissional, industrial
e comercial e publicado, em 1952, o Plano de Educação Popular que definia a frequência escolar
obrigatória até à 3ª classe; a criação de cursos noturnos e cursos de educação para adultos.
Perante esta nova realidade, as escolas escasseavam e foi necessário delinear uma estratégia
para colmatar esta lacuna que passou por permitir às autarquias a administração direta das obras,
concedendo meios para construir escolas19. Em simultâneo foi estudado um edifício escolar mais
económico e de construção mais fácil20.
Perante esta nova realidade, foram efetuados novos estudos, no final do ano de 1955, para
a construção de novos edifícios escolares de uma e duas salas (SERRANITO, 2014, p. 11). Em
1956, os técnicos da Delegação para as Obras de Construção de Escolas Primárias apresentaram ao
Ministro das Obras Públicas um primeiro estudo para os novos edifícios de escolas primárias. O
anteprojeto-tipo apresentado concebido para edifícios de 1 sala de aula, passava pela simplificação
das fachadas e da normalização das portas, janelas e blocos sanitários, executado pelo Arquiteto
Fernando Peres (LE CUNFF e SEGURO, 2012, s/p).
O anteprojeto-tipo previa dois esquemas: o Tipo Urbano e o Tipo Rural empregando elementos
construtivos normalizados e reduziam ao mínimo os elementos arquitetónicos considerados dispensáveis.
O Projeto Tipo Urbano destinava-se às localidades que, não tendo aquela categoria, apresentavam
características de aglomerado urbano e tinham já um certo desenvolvimento económico. O Projeto Tipo
Rural destinava-se a localidades com características rurais e situadas em regiões provincianas. Estes projetos
teriam de obedecer a alguns critérios, tais como a uniformização das dimensões das salas de aula e das
instalações sanitárias; a simplificação das coberturas a eliminação dos fogões de sala, podendo ser
substituídos por salamandras; a redução das cantarias cujo emprego se limitaria a peitoris, janela do vestíbulo,
degraus e soleiras e a redução da espessura das paredes.
Os edifícios Tipo Urbano apresentavam 1 ou 2 salas de aula de 8,0 x 6,0 m com 3,5 m de pé direito;
um vestiário projetado de forma a desenvolver-se nele uma escada de acesso ao primeiro andar, caso necessário;
um recreio coberto com alpendre; instalações sanitárias e uma arrecadação. Seriam edifícios de utilização por
um só sexo ou previam a separação dos sexos separados. Os de Tipo Rural tinham uma sala com as mesmas
18

No distrito do Porto antes de 1944 foi lançada a construção de 23 edifícios e na primeira fase de 1944 foi lançada a
construção de 27 edifícios. (BEJA, et all, 1990, p. 103).
19
Decreto-Lei n.º 39 982, de 21 de dezembro de 1954.
20
Despacho de 30 de março de 1955.
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dimensões do anterior; um anexo com dois blocos sanitários e um pequeno abrigo coberto, na zona da entrada.
O Plano dos Centenários prolongou-se no tempo e apresentava várias carências. Em 1959, na VI
fase da sua implementação, faltavam construir
3228 edifícios, 4226 salas, do total previsto
(COUTO e DAVID, 2008, p. 42).
Deste novo modelo de arquitetura
registaram-se no concelho da Maia quatro edifícios
escolares: 1 edifício do Tipo Urbano, a EB1JI dos
Arcos, em Folgosa (Campo Frio) e 3 edifícios do
Tipo Rural, a EB1JI de Vilar de Luz, em Folgosa
(Vilar de Luz); a EB1JI de Porto Bom, no Castêlo
da Maia (Porto Bom – Gondim) e a EB1 de
Ardegães, em Águas Santas (Ardegães).
Para além de novas construções,
procedeu-se à adaptação e ampliação de
algumas escolas dos momentos anteriores, Fig. 11 - Escolas do Plano dos Centenários - Tipo Rural e Tipo
Urbano - Arquitetura Fernando Peres © composição LA
nomeadamente a EB1 JI do Monte das Cruzes,
em Milheirós, a EB1 JI do Paço, em Águas
Santas, nas quais se encontrou um equilíbrio
entre a adaptação do tipo urbano e os elementos
anteriores, nomeadamente o telhado de quatro
águas e as janelas dos vestíbulos.
Face às carências e dificuldades surgidas,
e atendendo às reformulações aprovadas na Lei n.º
Fig. 12 - Ampliação e adaptação ao Tipo Urbano da
2107, de 5 de abril de 1961, o Plano dos Centenários
arquitetura de Fernando Peres © composição LA
foi substituído por um Novo Plano de Construções
para o Ensino Primário, que se apresentou como uma atualização ao existente. Este novo plano ficou a
cargo da Delegação para as Obras de Construção de Escolas Primárias e procurava responder às
orientações saídas do Projeto Regional do Mediterrâneo21.
c) O Novo Plano de Construções: a atualização e o fim do Plano dos Centenários
A Base I da Lei n.º 2107, de 5 de abril de 1961 (p. 378), referia que o “Governo assegurará, em
conformidade com esta lei e no menor prazo possível, a execução do Plano de Construções para o ensino
primário no continente e ilhas adjacentes, constante no mapa anexo e que substituirá, na parte ainda por
executar, o Plano dos Centenários aprovado em Conselho de Ministros de 15 de Julho de 1941”.
Este novo plano, sem prazo definido para a sua conclusão e prevendo ajustes, passou a incluir a
construção não só das escolas e das cantinas, como também o mobiliário e apetrechamento das mesmas. Podia,
21

Programa de financiamento que abrangia quatro áreas, desde a energia, a indústria transformadora, passando pela saúde e
educação. O Projeto Regional do Mediterrâneo teve como colaboradores nos dois países, estudiosos das mais diversas áreas,
desde a economia à demografia, passando pela pedagogia e educação. Em Portugal, os trabalhos foram iniciados logo após
o despacho do Ministro da Educação Nacional Francisco Leite Pinto, de 21 de novembro de 1959, que confia o comando
dos trabalhos do PRM português ao Prof. Alves Martins, diretor do Centro de Estudos de Estatística Económica do Instituto
de Alta Cultura. A equipa era composta pelos economistas António José Barata Alves Caetano, António Simões Lopes e
Ludovico Morgado Cândido, especialista em História Económica (NABAIS, 2017, pp. 44-45)
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no entanto, proceder-se ao aproveitamento das construções existentes e adaptá-las fazendo a sua ampliação.
Teve como suporte financeiro verbas extraordinárias do orçamento geral do Estado justificadas ao abrigo do II
e III Plano de Fomento22 . Estimava-se a construção de um total de 8 300 edifícios num total de 15 000 salas
(contando com ajustamentos). O custo total estava previsto em 1 680 000 contos (Lei n.º 2107, de 5 de abril de
1961, p. 380) para a execução deste Novo Plano de Construções.

Fig. 13 - N.º de Escolas a construir no concelho da Maia com o Novo Plano © Decreto n.º 43674, de 8 de maio de 1961, p. 544

Iniciou-se, assim a construção das primeiras escolas Tipo Urbano 2 de 4, 6 e 8 salas, abandonandose a construção de edifícios Tipo Urbano de 1 e 2 salas. Os projetos resultaram da ampliação do edifício de
1 sala, tal como fora planeado em 1956 quando do Anteprojeto-Tipo, e foram todos dotados de 1º andar
devido à sua implantação em locais de concentração habitacional ou com tendência a tal situação. O aspeto
visual destes edifícios era muito semelhante ao dos anteriores dos quais procediam. Desapareceu a pequena
janela do vestíbulo e o telhado passou de quatro a duas águas.
Para o distrito do Porto previa-se a construção de 746 escolas correspondendo a 1786 salas, prevendose para o concelho da Maia 23 escolas com um total de 48 salas: 10 com uma sala; 9 de duas salas; 3 de quatro
salas e 1 de oito salas. No entanto, devido às alterações ao sistema educativo, mormente o alargamento da
escolaridade obrigatória para os 6 anos e ao consequente aumento de frequência escolar, verificou-se em todo
o país a necessidade de um constante ajuste das construções das escolas primárias à nova realidade.
No concelho da Maia esse ajuste foi um facto persistente de 1963 a 1972, conforme atesta a
informação consultada em diferentes Portarias e Decretos 23, por vezes, mais do que uma vez num ano. E no
final, comparando o que ficou estipulado com o que está construído, verificam-se discrepâncias.

22

No II Plano de Fomento (1959-1964) o Estado disponibilizou 393 000 contos para a construção escolar e 238 000 contos
para investigação tecnológica. Com o III Plano de Fomento (1965-1967 e 1968-1973) o Estado disponibilizou 755 000
contos e dispôs de verba para a realização de atividades extraordinárias de carácter pedagógico, cultural e Científico. Foram
concluídas 478 escolas correspondendo a 626 salas de aula (TAVARES, 2010, pp. 33-34).
23
Portaria n.º 19 768, de 20 de março de 1963; Portaria n.º 21 569, de 13 de outubro de 1965. Decreto n.º 44 994, de 23
de abril de 1963; Decreto n.º 45 535, de 20 de janeiro de 1964; Decreto n.º 45 837, de 29 de julho de 1964; Decreto
n.º 47 262, de 18 de outubro de 1966; Decreto n.º 48 030, de 9 de novembro de 1967; Decreto n.º 48 596, de 26 de
setembro de 1968; Decreto n.º 48 969, de 16 de abril de 1969; Decreto n.º 49 261, de 25 de setembro de 1969; Decreto
n.º 145/70, de 9 de abril de 1970; Decreto n.º 140/71, de 18 de março de 1971; Decreto n.º 496/72, de 16 de novembro
de 1972.
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Tabela 1 - Reajustes na construção de edifícios escolares no concelho da Maia ao previsto em Decreto N.º 43647,
de 8 de maio de 1961 © Liliana Aguiar

Atendendo aos dados do quadro, consegue-se perceber, a par das consequências das
alterações ao sistema educativo, os núcleos com uma maior dinâmica populacional no concelho:
Águas Santas e Vermoim, seguido de Silva Escura. Atenda-se ao facto de Águas Santas ser freguesia
limítrofe com o concelho do Porto. Se, por um lado, esta freguesia serviria de área residencial de
população que trabalha na cidade vizinha, por outro, quem vivesse logo depois da circunvalação,
Porto, estaria mais próxima das escolas de Águas Santas. Vermoim, por ser limítrofe do núcleo sede
do concelho, sendo um motivo de atração de residentes.
Foram construídos neste concelho, dentro deste contexto, sete edifícios escolares: a EB1JI
do Monte Calvário, Nogueira da Maia (Barroso); a EB1JI do Ferronho, Castêlo da Maia (Ferronho

Fig. 14 - Novo Plano de Construções © composição LA
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- S. Pedro de Avioso); a EB1JI da Seara, Castêlo da Maia (Seara – Gemunde); a EB1JI de Frejufe,
Nogueira e Silva Escura (Frejufe – Silva Escura); a EB1JI de Pedras Rubras, Moreira (Pedras
Rubras); a EB1JI de Cristal, Águas Santas (Ardegães) e a EB1JI de Enxurreiras, Pedrouços
(Enxurreiras).
3 Outros Edifícios escolares
Para além destes edifícios escolares, com projetos de arquitetura pré-definidos e
autorizados pelo governo para o efeito, é conveniente referir que outros existiram que funcionaram
como escolas, em sede construída para o efeito e por ação de beneméritos, ou em edifícios já
existentes, obedecendo às normas emanadas pela legislação.
Foram os casos das Escolas D. Maria Pia, na Maia, entretanto demolida, construída para o
efeito por ação de José da Silva Figueira, Visconde de Barreiros, inaugurada em 09 de janeiro de
1882; a Escola Príncipe da Beira, em Gueifães, construída para o efeito por ação de Joaquim Carlos
da Silva, Visconde de Gueifães, inaugurada em 06 de março de 1894; a Escola Ana Maria Maia, em
Crestins, construída para o efeito no seguimento das escolas do pós-guerra, inaugurada em 1922; a
Escola Primária José António Sousa Cardoso, em Folgosa, contruída para o efeito por ação do
benemérito José António Sousa Cardoso, inaugurada em 01 de dezembro de 1908 e a Escola
Primária do Castêlo, no Castêlo da Maia, no edifício que funcionou, até 1902, como Paços do
Concelho.
Conclusão
Foi desde a Revolução Liberal de 1820 que se assistiu a uma maior preocupação para com
as questões da educação. Foram várias as medidas adotadas, desde então, para igualar Portugal a
outros países europeus, nesta matéria.
Após um atraso considerado endémico, somente em 1960 se assistiu a uma maior abertura
com a tomada de consciência do atraso educacional do país. À medida que as novas orientações iam
surgindo, foi necessário, simultaneamente, pensar uma rede de edifícios escolares capazes de dar
resposta
às
novas
necessidades.
Foi
precisamente esta rede
de edifícios escolares
primários desde o
Conde Ferreira ao fim
do Estado Novo, com
incidência no concelho
da Maia, o objeto de
estudo.
Verificou-se
que no concelho da
Maia existe uma escola
Conde
Ferreira,
construída em S. Pedro
de Avioso, fruto da Fig. 15 - Outros Edifícios Escolares Primários © composição LA
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vontade deixada em testamento, de construir pelo menos uma escola em cada cabeça de concelho.
No pós-guerra e após várias dificuldades financeiras que se manifestaram, igualmente, no sector
educativo, iniciou-se um processo de construção dos designados projetos antigo.
O projeto tipo construído foi o XXV – n.º 46, projetado pelo arquiteto Eugénio Correia.
Foi o mais repetido em Portugal até finais da década de 30. No concelho da Maia foram construídos
10 edifícios, dos quais persistem 9, estando dois ainda em funcionamento como escola.
Com o Estado Novo, e no seguimento das novas competências das Câmaras Municipais
relativas às instalações escolares através de um programa que visava auxiliar a construção de novos
edifícios destinados ao ensino primário, infantil, elementar e complementar, foram definidos, pela
Repartição de Construções Escolares do Ministério da Instrução Pública, projetos-tipo para a
construção de escolas. No seguimento, foram encomendados aos arquitetos Raul Lino e a Rogério
de Azevedo estudos dos quais resultaram os “Projetos Regionalizados” para diversos distritos.
Rogério Azevedo tinha a seu cargo o norte e o centro. No concelho da Maia existem quatro escolas
dos “Projetos Regionalizados” do Tipo Douro de Rogério Azevedo.
Em Conselho de Ministros de 1941, cujo despacho datado de 15 de julho foi publicado em 29
de julho no Diário do Governo, foram apresentadas as bases pedagógicas do plano geral da rede escolar.
Os edifícios deste novo plano seriam, assim, uma adaptação de dois dos projetos regionais anteriores
procurando tornar efetiva a separação dos sexos: recreios divididos, entradas diferentes e salas separadas
por alas ou por pisos, mas simplificados com o objetivo de reduzir custos. Temos no concelho dois
edifícios deste momento: o edifício escolar do Jardim de Infância do Barroso, de planta de rés-do-chão,
e o edifício escolar da EB1 da Giesta, de planta de rés-do-chão e primeiro andar.
Em 1944, concluiu-se que estes projetos nem sempre conseguiam dar resposta às novas
exigências. No seguimento desta constatação, foi pedida uma revisão aos projetos que coube, no
caso da região Norte, ao arquiteto Manuel Lima Fernandes de Sá. Para o Norte do país este arquiteto
concebeu quatro tipos de projetos: Minho-Granito; Douro-Granito; Xisto e Tijolo. Desta fase
contabilizaram-se no concelho da Maia 14 edifícios escolares, 12 existentes e ainda em utilização e
dois já demolidos, do Tipo Douro-Granito.
De acordo com o recenseamento de 1950 havia em Portugal 2. 916.000 analfabetos com
mais de sete anos de idade, as escolas escasseavam e foi necessário delinear uma estratégia para
colmatar esta lacuna que passou por permitir às autarquias a administração direta das obras,
concedendo meios para construir escolas. Foi estudado um edifício escolar mais económico e de
construção mais fácil. Perante esta nova realidade, foram efetuados novos estudos, no final do ano
de 1955, para a construção de novos edifícios escolares de uma e duas salas. O anteprojeto-tipo
previa dois esquemas: o Tipo Urbano e o Tipo Rural que empregavam elementos construtivos
normalizados e reduziam ao mínimo os elementos arquitetónicos considerados dispensáveis. Deste
novo modelo de arquitetura registaram-se no concelho da Maia quatro edifícios escolares: 1 edifício
do Tipo Urbano e 3 edifícios do Tipo Rural. Para além de novas construções, procedeu-se à
adaptação e ampliação de algumas escolas dos momentos anteriores, nomeadamente a EB1 JI do
Monte das Cruzes, em Milheirós, a EB1 JI do Paço, em Águas Santas, nas quais se encontrou um
equilíbrio entre a adaptação do tipo urbano e os elementos anteriores.
Face às carências e às dificuldades surgidas, e atendendo às reformulações aprovadas na Lei n.º
2107, de 5 de abril de 1961, o Plano dos Centenários foi substituído por um Novo Plano de Construções
para o Ensino Primário, que se apresentou como uma atualização ao existente. Iniciou-se, assim a
construção das primeiras escolas Tipo Urbano 2 de 4, 6 e 8 salas, abandonando-se a construção de edifícios
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Tipo Urbano de 1 e 2 salas. O aspeto visual destes edifícios era muito semelhante ao dos anteriores dos
quais procediam. Foram construídos neste concelho, dentro deste contexto, sete edifícios escolares.
Para além destes edifícios escolares, com projetos de arquitetura pré-definidos e
autorizados pelo governo para o efeito, é conveniente referir existiram mais 5 edifícios que
funcionaram como escolas, em sede construída para o efeito e por ação de beneméritos, ou em
edifícios já existentes, obedecendo às normas emanadas pela legislação.
Foi, portanto, um concelho que sempre acompanhou em termos educativos o panorama
nacional e é, na atualidade, detentor de um património escolar prodigioso que urge classificar. Um
património que encerra em si não só um percurso no contexto da educação, mas também um
conjunto vivências e memórias que deverão ser relembradas e divulgadas.
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NOTÍCIAS
A Biblioteca Municipal da Maia já pertence à
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas
Miguel Azevedo
Na sequência da celebração de um Protocolo entre a Direção-Geral
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e o Município da Maia,
a Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho passou, desde janeiro
de 2018, a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que agora inclui
225 bibliotecas. Com a celebração deste protocolo, a DGLAB prossegue a
cooperação com os municípios portugueses, no sentido de alargar e reforçar
a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, para que esta possa ser um fator de inclusão social e
contribuir para a democratização do acesso à informação, para a participação dos cidadãos na vida
pública e para a igualdade de oportunidades. O Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas
foi criado em 1987, com o objetivo dotar todos os municípios portugueses de uma biblioteca pública.
Mais Biblioteca
A Biblioteca da Maia é uma das bibliotecas municipais do país com horário de abertura ao
público mais alargado, no entanto e principalmente nas épocas altas de estudo, não tinha lugares
suficientes para a procura. Assim, desde 14 de maio que a Biblioteca conta com uma nova sala de
leitura, apresentando um conjunto de serviços como a possibilidade de reserva de sala própria para
reuniões e/ou estudo em grupo, acesso wireless, mais de 50 lugares sentados, praça da leitura,
instalação de arte, consulta de periódicos e espaço de café e refeições com máquinas de venda
automática e micro-ondas. Altamente relevante para este processo foi o precioso contributo de
mecenas e patrocinadores, determinante para o cumprimento dos objetivos a que esta biblioteca se
propõe, orientados ao público que serve e no acesso à informação e à construção do conhecimento,
sensível aos estímulos da população maiata, fomentando a prosperidade e desenvolvimento dos
indivíduos e da comunidade, indo deste modo ao encontro das suas necessidades informacionais,
proporcionando-lhes um papel ativo e construtivo na sociedade contemporânea.



Câmara Municipal da Maia – Coordenador da Biblioteca Municipal Dr. José Vieira de Carvalho
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Atividades do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia
Armando Tavares
Exposição de Aguarelas de António Matos
Nas galerias do Centro Comercial Maia Jardim esteve patente, de 2 a 31 de março, uma
exposição que pretendeu dar a
conhecer um conjunto de obras
do artista António Matos, que
retratam as igrejas do concelho.
Foram 17 aguarelas
que nos desvendaram um olhar
muito especial sobre o nosso
património religioso.
António Matos é um
artista plástico maiato que
sempre privilegiou a aguarela e a escultura em madeira no seu percurso artístico, e que em ambas
revela uma extraordinária sensibilidade, mas também uma enorme mestria.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
O DIMS, Dia
Internacional
dos
Monumentos e Sítios,
foi
criado
pelo
Conselho Internacional
dos Monumentos e
Sítios (ICOMOS) a 18
de abril de 1982, e
aprovado
pela
UNESCO no ano
seguinte,
com
o
objetivo de sensibilizar
os cidadãos para a
diversidade
e
vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade da sua proteção e valorização.
Celebrando o património nacional, comemora também a solidariedade internacional em torno do


Câmara Municipal da Maia – Coordenador do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia
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conhecimento, da salvaguarda e da valorização do património em todo o mundo.
A Câmara Municipal da Maia, através do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia,

integrou estas comemorações levando a cabo algumas atividades, de que se destaca o Concerto pelo
Ensemble Vocal “Notas Soltas”, do Conservatório de Música da Maia, que teve lugar na Igreja de
Nossa Senhora do Ó em Águas Santas no dia 21 de abril.

Dia Internacional dos museus
O dia 18 de maio é, desde 1977, comemorado em todo o mundo como o Dia Internacional
dos Museus, dada a importância dos mesmos no desenvolvimento da sociedade na qual se inserem.
O
Museu
de
História e Etnologia
da Terra da Maia
associa-se a estas
comemorações com
atividades que são
planeadas tendo em
conta
o
tema
lançado no início de
cada
ano
pelo
ICOM
(International Council of Museums). Este ano o tema escolhido pelo ICOM foi “Museus
Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.
Neste sentido, e dentro do tema, o nosso Museu integra as comemorações com atividades
distintas, com vista a abranger públicos também eles distintos, desde as visitas guiadas, às oficinas
de olaria da Pré-História e aos concertos, com destaque para a descoberta, em contexto museológico,
de uma peça através do geocaching na qual participaram os apaixonados pela modalidade.
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Congresso Internacional “Caminhos de Santiago e o seu impacto no
Turismo do Norte de Portugal e Galiza”
José Maia Marques
No Grande Auditório do Fórum da Maia teve lugar, nos dias
1 e 2 de junho de 2018, o Congresso Internacional “Caminhos de
Santiago e o seu impacto no Turismo do Norte de Portugal e Galiza”.
Fazendo parte integrante do Projeto do Grupo de
Municípios que dinamiza o "Caminho Português da Costa", este
evento teve a presença de alguns dos mais importantes estudiosos do
tema, quer portugueses quer espanhóis, reunindo assim académicos,
investigadores e profissionais a peregrinos, caminheiros e
voluntários de albergues de peregrinos.
No início dos trabalhos, o Vereador Dr. Paulo Ramalho
apresentou um balanço destes 10 anos de trabalho em grupo
De entre os presentes, destaques para os Professores Carlos
Costa (Universidade de Aveiro), Agustín Santana Talavera (Universidade de La Laguna –
Canárias), Luiz Pinto Machado
(Universidade da Madeira), Carlos
Brochado de Almeida (Universidade
do
Porto),
Álvaro
Campelo
(Universidade Fernando Pessoa),
Arlindo
Ribeiro
da
Cunha
(Universidade Católica – Porto) e
Gonçalo
Marques
(Instituto
Francisco Singul, Arlindo Ribeiro da Cunha e Carlos Costa
Politécnico de Viana do Castelo).
Presentes também Rafael Sanchez Bargiela (Diretor Xerente da Sociedade Xacobeo), Francisco
Singul Lorenzo (Chefe da Secção de Cultura da Sociedade Xacobeo) e Rui Ramos Loza (arquiteto
e autor de um estudo sobre a candidatura do Caminho Português a Património Mundial). Clélia
Pinto, (Associação de Hospitaleiros Ventos Peregrinos), António Maranhão Peixoto (Historiador e
Presidente da Esposende 2000), Joel Cleto (Arqueólogo, Historiador e divulgador da História e
Património) e José Maia Marques (da Câmara Municipal da Maia e do Green Lines Institute)
completaram as intervenções.
Num rápido balanço, perspetivando o futuro, mais do que o passado, concluímos:
 Reuniu-se um conjunto de comunicações variado e muito enriquecedor, o que, atendendo
à valia e competência dos oradores convidados, cumpriu as nossas expectativas.
 Falou-se do passado dos Caminhos e do Caminho da Costa, enriquecendo-se assim mais
o nosso conhecimento.
 Enquadrou-se o fenómeno da Peregrinação e do Caminho numa estrutura conceptual e
organizativa de ordem turística, tratou-se de recursos que o Caminho possui, mas também de


Câmara Municipal da Maia – Secretário Geral do Congresso
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necessidades que é importante suprir e questionou-se o critério para atribuir esta caraterística a rotas
que vão surgindo de novo

Rafael Sanchez Bargiela, Carlos Costa e Agustín Santana Talavera

 Estiveram connosco antropólogos, historiadores, arqueólogos, publicistas, especialistas em
turismo, mas também peregrinos, hospitaleiros, técnicos municipais, investigadores de diversas áreas e
também o responsável pelo Xacobeo.
 Falou-se do caminho numa perspetiva de sustentabilidade, da sua divulgação, e da sua
possível candidatura a património da UNESCO e tivemos exemplos de sucesso que poderemos
aproveitar, até para corrigir ou evitar erros
 Abordou-se a questão do acolhimento e do acompanhamento dos peregrinos,
fundamental para quem faz o Caminho
 E, por fim, mas não menos importante, questionou-se o futuro – para onde queremos ir
e como poderemos (e deveremos) lá chegar.
Tudo isto leva-nos a estabelecer aqui algumas conclusões:
 O trabalho deste grupo de municípios, dos seus técnicos e dos seus decisores políticos
foi excecional e pioneiro, sobretudo na forma como decorreu e nos resultados que já alcançou
 Verificamos que as potencialidades do Caminho, sem prejudicar a sua vertente espiritual e
pessoal, cada vez mais se podem aproximar do modelo turístico com um uso responsável e sustentável
 Estas constatações levam-nos a equacionar a necessidade absoluta de assegurar a
continuidade deste projeto depois de encerrada esta fase, começando por solucionar duas questões
de resolução fundamental e urgente: I) encontrar um modo de funcionamento do Grupo de Trabalho
depois do encerramento desta candidatura; II) acelerar o processo de conceção e operacionalização
de uma “autoridade” de âmbito e competência nacional, que centralize, compatibilize e fiscalize o
funcionamento dos Caminhos
Uma publicação reunindo todas as comunicações e mais algumas intervenções a propósito,
será editada antes do final deste ano.

Gonçalo Marques, Joel Cleto e Luiz Pinto Machado
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Inauguração da Exposição “A Grande Guerra, a Maia e os Maiatos”
José Maia Marques
Integrada no Projeto a Maia e os Maiatos na
Grande Guerra, foi inaugurada a 29 de junho, no
Fórum da Maia, a exposição “A Grande Guerra, a
Maia e os Maiatos”.
A inauguração foi presidida pelo Sr.
Vereador do Pelouro da Cultura, Dr. Mário Nuno
Neves e, na ocasião, o Dr. Maia Marques apresentou
a exposição, a que se seguiu uma visita comentada.
Esta exposição, que conta com o Alto
Patrocínio do Senhor Presidente da República, está
patente até 2 de setembro com entrada livre.
Integralmente construída e montada pelo
Pelouro da Cultura, e utilizando ilustrações, objetos
e documentos da época, sejam originais sejam
réplicas, procura-se mostrar aos visitantes o percurso
histórico da Grande Guerra no palco europeu,
nomeadamente a presença das tropas portuguesas do
CEP (Corpo Expedicionário Português).
Tem ainda um núcleo dedicado à perceção,
na Maia e na sua autarquia, do fenómeno da guerra, bem como à evocação de maiatos que

combateram na Flandres.
Integrada nesta mostra está a habitual exposição anual de modelismo – Modelmaia 2018 que este ano tem justamente como tema central a Grande Guerra.


Câmara Municipal da Maia – Comissário da Exposição
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Estão já agendadas algumas visitas guiadas e comentadas, nomeadamente em 18 e 25 de
julho e 8 de agosto, pelas 15 horas. Basta aparecer.
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NOTAS DE LEITURA
Natália de Oliveira
Os Campos da Minha Aldeia
Maia, 2018

Este livro foi para mim uma surpresa, e surpresa em
vários sentidos.
Não conhecia a Autora, que chegou até mim por uma
comum amiga. Ofereceu-me o livro e falamos do seu
lançamento.
Quando cheguei a casa comecei a ler o livro e só
parei quando o acabei. Acreditem. Essa foi outra surpresa,
porque raramente (a não ser por obrigação) leio um livro de
uma penada...
Quando comecei, deparou-se-me uma escrita
límpida, cristalina, sem barroquismos, onde estava tudo o que
era preciso e apenas o que era preciso.
Percebi que a autora escrevia ao mesmo tempo (meu
Deus, como isso é difícil) com o coração e com a razão.
Com o coração porque nos oferece experiências vividas ao longo da vida. Com a razão
porque lhes dá feição de documento para memória futura. Outra surpresa.
Aliás, no que toca a surpresas, a primeira foi a capa. Ou melhor, um trabalho do meu Amigo
Sérgio Sá que se sobrepõe à fotografia de um campo.
Arrebitei a orelha, que mais arrebitada ficou quando vejo que o Prefácio é dele, como dele
são vários desenhos que ilustram a obra.
Quanto a esta, para além do que já afirmei, posso dizer-vos que é constituída por um
conjunto de episódios curtos, mas muito sumarentos, que se seguem a uma descrição da casa de
lavoura maiata.
Esses episódios são, se não todos pelo menos a maioria, nitidamente autobiográficos, o
que, no meu entender, só valoriza a obra.
Leiam-na. Darão por bem empregue o tempo que gastarem.
Ele ainda há muito boas surpresas nesta coisa do escrever…

José Augusto Maia Marques
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PRESENÇAS

Palestra “Viver e Morrer em Gueifães no século XIX”
Cripta da Igreja Nova de Gueifães
9 de fevereiro
Organizada pela Paróquia de Gueifães, fomos uma vez mais fazer uma
Palestra perante este público fiel e interessado. Depois da Apresentação do
Sr. Padre Orlando, falou-se desta vez da vida (como se nascia e vivia) e da
mporte (como eram os funerais, os testamentos, os cemitérios). Alertamos
para a importância de fontes como testamentos e escrituras de dote para se
perceber exatamente como agiam, o que pensavam e como viviam (e
morriam) os nossos antepassados. No final houve uma agradável troca de
impressões com a assistência.

Conferência "Caminho Português de Santiago- candidatura à UNESCO”.
Fórum Rodrigues Sampaio - Esposende
16 de fevereiro
Esta conferência contou com os oradores Rui Ramos Loza, arquiteto, autor
do estudo que dá título à conferência, e D. Celestino Lores, Presidente da
Fundação do Caminho Português de Santiago, na Galiza. Neste evento
estiveram presentes o Dr. Rui Menezes e o Dr. Maia Marques, do Pelouro
da Cultura da CMM.

O que é isso de Património?
Forte de S. João da Foz
28 de fevereiro
Incluído no Ciclo Foz Literária, organizado pela União das Freguesias de
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, teve lugar no Castelo de S. João da
Foz um encontro subordinado ao tema “O que é isso de Património”.
Comissariado por José Valle de Figueiredo, o lema do encontro era
“Venha descobrir connosco o que é na realidade o PATRIMÓNIO de
todos nós!”
Vários investigadores e técnicos nesta área intervieram para levantar
questões pertinentes e trocar experiências, todos eles focados na
importância da preservação e da divulgação.
Neste evento esteve presente o Dr. Maia Marques, do Pelouro da Cultura
da CMM.
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1.º Seminário Thesaurus - Inventário de Bens Culturais da Igreja
Paço Episcopal, Porto
12 de março
Prosseguindo o conjunto de actividades programadas no âmbito do PROJECTO
THESAURUS, o "I Seminário Thesaurus: Inventário de Bens Culturais da
Igreja", teve como primordial objectivo a partilha e apresentação de resultados do
trabalho em curso nas dioceses portuguesas. No final foi apresentado o Manual
de Procedimentos de Inventário, pelo Dr. Nuno Vassallo e Silva da Fundação
Calouste Gulbenkian. Da Câmara Municipal da Maia estiveram presentes os Drs.
José Maia Marques e Rui Menezes.

Ciclo Foz Literária - “Raul Brandão em seus dias”
Castelo de S. João da Foz
18 de março
Incluído no Ciclo Foz Literária, comissariado por José Valle de Figueiredo e
organizado pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde,
teve lugar no Castelo de S. João da Foz um encontro subordinado ao tema “Raúl
Brandão em seus Dias”. O tema principal foi a obra e a vida do escritor da Foz
do Douro, assim como uma re-apresentação do livro da autoria do dr. Joaquim
Pinto da Silva sobre a casa de Raúl Brandão. Esteve presente com intervenção
o Dr. José Maia Marques do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia.

Apresentação do livro “Ao Sabor da Bíblia” de Luís Lavrador
Casa-Museu Júlio Dinis – Ovar
5 de abril
A Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar organizou, na Casa-Museu Júlio Dinis,
uma sessão de apresentação do livro “Ao Sabor da Bíblia” do Chefe Luís Lavrador. Este
cozinheiro e académico, teve a Bíblia como principal fonte para a redação das suas Teses,
quer a de Mestrado, quer a de Doutoramento, ambas na Universidade de Coimbra. Abriu
a sessão o Arrais do Mar da Confraria, seguiu-se a apresentação do livro pelo Dr. José
Maia Marques, da Câmara Municipal da Maia e Confrade de Honra da Confraria Gastronómica do Concelho de
Ovar, e a intervenção do Autor. Encerrou a sessão o representante da Câmara Municipal. Resta dizer que o livro é
excecional, tanto no texto como nas ilustrações. A não perder.
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Seminário “Património, Turismo e Desenvolvimento Sustentável”,
Auditório: D. Pedro IV, Porto
19 e 20 de abril
Este ano, e por decisão do Parlamento Europeu, comemora-se o Ano Europeu do
Património Cultural. Nesse contexto, o Seminário “Património, Turismo e
Desenvolvimento Sustentável” teve por objectivo promover uma reflexão sobre
o Património Cultural na sua diversidade, enquanto factor de coesão social e de
desenvolvimento económico.
Numa organização do PPorto dos Museus e da Ver de Novo, mas envolvendo
Universidades, Investigadores e Instituições diversas, constituiu-se num
momento de reflexão acerca do papel e contributo da cultura e do turismo para o
desenvolvimento sustentável das sociedades e dos territórios. Para isso, foi feita
uma abordagem multidisciplinar, envolvendo diferentes atores, públicos e privados, com experiências igualmente
distintas, ao nível do Património Cultural, do Território, do Turismo e da Economia. Esteve presente o Dr. José
Maia Marques da Câmara Municipal da Maia.

Lançamento do livro “Caminho Português da
Costa, Estudos”
Castelo de Vila Nova de Cerveira
2 de maio
O Município de Vila Nova de
Cerveira acolheu, no dia 2 de maio, a
Sessão de Lançamento do livro
“Caminho Português da Costa, Estudos”, editado pelo projeto intermunicipal “Caminho
Português da Costa”. A cerimónia foi presidida pela Senhora Secretária de Estado do
Turismo, Ana Mendes Godinho, e contou com a presença dos Presidentes da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, de Viana do Castelo, José Maria Costa, da Vereadora
da Cultuira desta última, Maria José Guerreiro e do Vereador do Turismo da Câmara Municipal da Maia, Paulo
Ramalho. Presentes também os autores dos vários capítulos do livro: Álvaro Campelo, Aurora Botão Rego, Carlos
A. Brochado de Almeida, Deolinda Carneiro, Ivone Magalhães e José Maia Marques.

Jornadas do Património Cultural
Mosteiro de Cete, Paredes
7 de maio
Numa organização do Agrupamento de Escolas de Vilela, com o apoio da Câmara
Municipal de Paredes, realizaram-se no Mosteiro de Cete, as Jornadas do Património
Cultural 2018, visando sensibilizar os estudantes para os novos problemas que o
Património enfrenta. Esteve presente o Dr. José Maia Marques do pelouro da Cultura
da Câmara Municipal da Maia, que apresentou a comunicação “O Património
Cultural como recurso turístico”.
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Vale a Pena – Encontro de Autores Regionais
Tarouca,
25 e 26 de maio
Organizado pela Câmara Municipal de Tarouca, realizou-se, nos dias 25 e 26
de maio o “Vale a Pena – Encontro de Autores Regionais”. Tratou-se de
congregar autores ditos “regionais” ou “locais” de todo País, com o mintuito de
lhes dar espaço e voz. A Região do Varosa, com epicentro em Tarouca, tem
sido viveiro (leira) de autores que cantam, incansavelmente, as terras e os
homens e as coisas de umas e dos outros. É, portanto, sem favor, a sede dos
autores regionais que, na penumbra dos dias, vão granjeando o campo por vezes
bem amargurado das letras, com a pena feita arado, o suor tal suor e o livro,
benfazejo consolo que o alimenta. Da Câmara Municipal da Maia esteve presente o Dr. José Maia Marques,
que presidiu à sessão temática II – História e Etnografia, e apresentou a comunicação “Escritores, ponto”.

II Encontro Nacional de Literaturismo.
Forte de S. João Baptista da Foz do Douro, Porto
8 e 9 de julho
Quando a Literatura e o Turismo vão pelo mesmo Caminho... Quando tal acontece,
temos o LITERATURISMO... Até agora, era só o Vinho que se encontrava com o
Turismo, dando caminho ao Enoturismo... Então, e se as Letras também quiserem ir
de Viagem? Ou se a Viagem for com todas as Letras e, já agora, com todos os
Sabores? Pois é, foi isso mesmo que fizemos outra vez, chamá-los, como no ano
passado, em que andámos por caminhos literários, turísticos e gastronómicos....
Promovido pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, e com
a temática “Roteiros Literários, Turismo e Gastronomia”, é já a segunda edição. Da
Câmara Municipal da Maia esteve presente o Dr. José Maia Marques, com a comunicação “Os Escritores e o lazer”.

Lançamento do livro “Vitral das Palavras” de Henrique Carvalho
Auditório do Lar de Nazaré, Maia
9 de julho
Promovido pela Biblioteca Municipal da Maia, este lançamento contou, na Mesa,
com a presença do Pároco da Maia, Padre Domingos Jorge, do apresentador do
livro, Dr. José Maia Marques e do Autor, Henrique António de Carvalho que tem
centenas de textos publicados em jornais locais, regionais, nacionais e de
empresas e três livros publicados, o último dos quais, em 2002, comemorava o
10º aniversário da Igreja nova da Maia. Este, dá-nos uma riquíssima “linha do
tempo” que termina este ano, e que teve ainda tempo de escrever umas sentidas
linhas de despedida a duas Pessoas Maiores que os católicos estimam e respeitam muito: D. António
Francisco e D. Manuel Martins. O autor, ao seu jeito peculiar, aliando a Arte à Memória, proporciona-nos
este interessante repositório de lembranças. E de exemplos, o que não é menos importante nos tempos que
correm. Comprem, leiam e dêm a ler, até porque da venda reverte integralmente para a Paróquia da Maia.
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Normas para apresentação de originais
0. O trabalho a submeter deve ser totalmente original e inédito e ter relevância e clareza de conteúdo.
1. Os artigos devem ser prioritariamente escritos em língua portuguesa, no entanto em casos pontuais
poderão ser aceites artigos em inglês, francês e espanhol.
2. O original deve ser apresentado em formato Word e apesar de não haver um limite de páginas dos
originais a submeter a publicação, recomenda-se que os artigos não excedam as 20 páginas A4
(incluindo resumos, quadros, figuras, tabelas, gráficos, notas de rodapé e referências).
3. A dimensão da folha deve ser A4 (21x29.7cm) com margens, superior, inferior e laterais de 2 cm.
4. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5.
5. O tipo de letra utilizado deve ser Times New Roman a 12 pt.
6. Deve juntar-se ao original um documento autónomo onde conste o título do artigo, o subtítulo, se
existir, o nome e afiliação dos autores e endereço do autor para correspondência. Ao longo do
manuscrito não deve constar qualquer informação identificativa dos autores.
7. Os artigos deverão conter na página inicial, nas línguas portuguesa e inglesa, a seguinte informação:
título, resumo que não deverá exceder as 150 palavras e até 5 palavras-chave.
8. Os artigos deverão ter preferencialmente a seguinte estrutura: Introdução; Desenvolvimento;
Conclusão; Referências bibliográficas.
9. As ilustrações – quadros, figuras, tabelas ou gráficos – deverão respeitar, no seu conteúdo e forma,
o contexto e a temática que as justificam. Em caso de ser necessário legendas, inclui-las no final da
publicação. Não esquecer a fonte/origem da ilustração. A indicação do local onde deverão ser colocadas
deve constar no texto do artigo a vermelho. As Imagens devem ser em formato digital JPEG, GIF ou
TIF e os Gráficos nos formatos originais de produção. Os direitos sobre as imagens introduzidas nos
trabalhos são da responsabilidade exclusiva dos respetivos autores.
10. Os vocábulos estrangeiros deverão ser apresentados em itálico e não entre aspas, exceto quando se
tratar de citações de textos.
11. As notas, em rodapé, devem ser sucintas e meramente esclarecedoras e não “um artigo dentro de
outro artigo”.
12. As referências e citações bibliográficas, a apresentar igualmente em rodapé, devem obedecer ou à
Norma Portuguesa 405, que podem ser consultadas no site da U. Minho:
(cf. http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=317&lang=pt-PT)
ou às normas APA, disponíveis no site dessa mesma Instituição:
(cf. http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=313&lang=pt-PT)
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