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M I L  Q U I L Ó M E T R O S  À  B E I R A - M A R

U
ma moto, uma tenda, um bloco de notas. Este foi o ponto 
de partida, definidor da viagem. A moto, para garantir  
o máximo em mobilidade e envolvimento, com um 

mínimo de recursos e bagagem. A tenda, para assegurar auto-
nomia, leveza, despojamento. O bloco para registar e contar. 
Tudo reduzido ao essencial: uma Triumph Tiger 800 preta, com 
duas malas laterais de alumínio com roupa e livros, material 
para preparar refeições leves, computador portátil e adap-
tadores de corrente que permitem ligá-lo à bateria da moto,  
e um saco impermeável atrás, com a tenda, saco-cama, colchão 
insuflável e uma pequena cadeira desmontável.

As condições eram estas. O propósito: percorrer a costa 
portuguesa, de Caminha a Sagres, e daí até Monte Gordo, 
para encontrar histórias.

Para mim, as viagens sempre foram aventura, mas nem  
sempre lazer. É preciso trabalhar muito para que se tornem inte- 
ressantes. Não basta ir aos sítios. É preciso fazer com que as coisas  
aconteçam. Procurar, perguntar, investigar, interpelar. São neces-
sários fios narrativos, pretextos que façam nascer enredos.

No livro Vozes de Chernobyl, Svetlana Alexievich, Nobel 
de Literatura 2015, cita um homem que combateu na grande  
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batalha de Moscovo, em 1942. A sua memória da Segunda 
Guerra Mundial era esta: «Sentei-me numa trincheira. 
Disparei a minha espingarda. Fiquei soterrado com uma 
explosão. Tiraram-me de lá meio-morto.» Só anos depois 
percebeu, lendo livros e vendo filmes, que participara num 
dos acontecimentos mais decisivos da História do século XX. 
Esteve lá, viveu um drama pessoal, quase entregou a própria 
vida, mas não percebeu nada.

Ser um viajante activo é o oposto disto. Percorrer a costa 
portuguesa de moto, no Verão, não é propriamente uma repor-
tagem de guerra, mas não será por isso que nos entregare- 
mos à indolência contemplativa. Se há várias formas de viajar, 
a minha será sempre a do repórter.

Também por essa razão, esta viagem não é linear. Teve 
um início e uma enunciação: parti de Caminha, em Julho de 
2015, para produzir uma série de histórias para a revista 2,  
do Público. Mas, tal como ao combatente de Svetlana, acontece-
-me passar pelas coisas sem as ver. Ficam gravadas nalgum 
ponto obscuro da memória, e só depois se vão revelando, como 
traços imprecisos numa película fotográfica.

Quer isto dizer que é preciso recuar, andar às voltas, vol-
tar aos lugares. As histórias contadas neste livro não surgi-
ram todas nessa primeira jornada. Algumas são ulteriores, 
outras anteriores, duas delas resultam de desvios do percurso  
— embora nunca do rumo —, e, por uma dúzia de vezes, foi 
preciso sair da estrada e entrar num barco.

De Caminha a Monte Gordo, é possível viajar quase sem-
pre à beira -mar. Durante mais de mil quilómetros, planar por 
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estradas sinuosas, desertas, turísticas, entre dunas e pinhais, 
subir montanhas costeiras, atravessar estuários, barras, rios, 
rias, lagunas, praias, ravinas e cidades do mar.

É uma viagem prodigiosa, inesquecível. O sereno itinerá-
rio das cegonhas e o percurso angustiado das feras ao longo 
das grades. É a grande viagem portuguesa. Podemos fazê -la 
uma vez na vida ou pela vida fora, mas não a podemos evitar.
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Í N S U A

U M A  I L H A  P E D E  S O C O R R O

H
á dois barcos que vão à Ínsua: o do restaurante e o de 
Mário. A ilha situa -se a 200 metros da costa, em frente à 
praia de Moledo e à mata de Camarido, mas quem quiser 

lá ir tem de chegar até ao restaurante Ínsua, em Caminha.  
Ali, à beira-rio, há um cais partilhado pelas duas concessões,  
a de Mário Gonçalves de Vasconcelos, 64 anos, antigo pesca- 
dor, dono de um pequeno barco de madeira, e a de Pedro 
Machado, 33 anos, e Sebastião Nunes, 27, que têm uma lan-
cha moderna e exploram, respectivamente, a empresa Minha 
Aventura e o restaurante.

As viagens para a ilha são monopolizadas por estes dois 
barcos, mas a Ínsua está, de facto, abandonada. Ninguém  
sabe quem toma conta dela — ou seja, ninguém toma. Percebe-
-se que os barqueiros têm um estatuto especial. Pelo simples 
facto de lhe terem acesso, são vistos como os donos da ilha. 
É assim desde sempre.

Nos finais do século XIV, alguns monges da Galiza e das 
Astúrias, zangados por Castela apoiar o papa de Avignon 
durante o Grande Cisma do Ocidente, fugiram para o Minho. 
Chefiados por Frei Diogo Arias, construíram o convento de 
Santa Maria da Ínsua.
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No ano de 1462, aos dois pescadores que costumavam 
transportar os monges para a ilha foi concedido um esta- 
tuto de privilégio. Desde então, ter -se acesso de barco à Ínsua 
tornou -se quase um título nobiliárquico. Eram uma espécie 
de condes da Ínsua.

O uso militar da ilha começaria em 1580, o ano da perda 
da independência. Uma armada galega ocupou o convento 
em demonstração de apoio à causa dos Filipes. No início do 
século XVII, a ilha foi objecto de vários ataques de piratas, 
muitos deles britânicos, cuja coroa estava em guerra com  
a espanhola. A insegurança era tal que, em 1623, já só havia 
dois monges no convento.

Com a recuperação da independência nacional, e para  
que dali não adviessem mais perigos, a Ínsua foi defini-
tivamente transformada em quartel. D. Diogo de Lima, 
Governador das Armas da província do Minho, presidiu à 
construção da fortaleza.

Monges e soldados passaram a habitar a ilha, num con-
turbado convívio. Em 1807, durante as Invasões Francesas,  
a Ínsua foi ocupada por uma força espanhola, que capi- 
tularia no ano seguinte perante os exércitos napoleónicos.  
Em 1834, os liberais extinguiram as ordens religiosas, e,  
desde então, tanto o forte como o convento ficaram aban- 
donados.

O edifício, de grande complexidade arquitectónica, come-
çou a degradar -se. A sua guarda, do Ministério da Defesa 
passou para o das Finanças, deste para o IPPAR e, por fim, 
para o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Todas as 
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instituições devem estar orgulhosas do trabalho realizado: 
o forte está em ruínas.

*

MÁRIO É PESCADOR desde criança. Andou 14 anos no baca-
lhau, trabalhou por conta de outrem em barcos grandes, e,  
depois, sozinho. No navio Senhora das Candeias, especializou - 
-se em escalar o peixe. Chamavam -lhe o Faca Negra. Quando 
o Senhora das Candeias foi abatido, por imposição da CEE, 
Mário ficou a trabalhar no Clube da Ínsua, um clube chique 
de Moledo que possuía aqui um posto náutico.

O edifício desse clube seria adquirido por Sebastião 
Nunes e um irmão para abrirem o restaurante Ínsua, especia-
lizado em polvo à lagareiro. Mário trabalha agora por conta 
própria. Faz passeios à ilha e pelo rio Minho, em concor- 
rência com a parceria de Sebastião e a Minha Aventura, que 
alugam bicicletas e barcos, organizam passeios de observa- 
ção de pássaros, fazem viagens à ilha e promovem percursos 
de canoa ao luar.

À volta da ilha, o mar é azul -escuro e agitado. Um pequeno 
barco de borracha vermelha anda à pesca nas ondas, perigosa-
mente junto aos rochedos que marcam a foz. A ilha tem praia 
de um lado e rochas do outro. Alguns banhistas apanham 
o barco e vêm para aqui fazer praia. Deixam um rasto de 
garrafas e embalagens de plástico. O forte está ocupado por 
um grupo de velhos radioamadores que obtiveram autoriza-
ção para aqui montarem as antenas durante duas semanas. 
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Mostram -se indignados com a minha presença. «Isto é uma 
zona militar», dizem. E telefonam à Polícia.

«Então, o senhor pensa que é só chegar aí à ilha, assim, 
sem mais nem menos?», diz -me o polícia pelo telefone do 
radioamador. «É preciso uma autorização».

Brilhando, semi -enterrada na areia, uma garrafa fechada 
parece ter sido deixada por um náufrago que não conseguiu 
enviar a sua mensagem. A Ínsua, a única ilha abandonada  
de Portugal, pede socorro.
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A F I F E

U M  C A S I N O  N A  A L D E I A

A
vistado ao longo do rio Minho, com os seus bancos 
de areia e os montes espanhóis na outra margem, até 
Moledo, em frente à ilha da Ínsua, o mar é verde, revolto 

pelas correntes e pela ventania, e as praias, brancas e selvagens.
A estrada que domina a viagem é a Nacional 13, até Viana 

do Castelo. Mas, antes de Vila Praia de Âncora, há uma via 
sempre à beira -mar. Depois, N13 até à Gelfa e Afife, povoações 
discretas, com uma veiga de milheiral entre os montes e o 
mar, cravado de rochedos que o ligam à praia numa continui-
dade que faz sentir que tudo é parte do mesmo arquipélago  
de névoas e cores intensas.

Afife está afastada do mar. Quase não se vê, quase não 
existe, e é preciso sair da estrada para encontrar a aldeia.  
No centro, entre a escola primária e a Junta de Freguesia, 
ergue -se um magnífico palacete de dois andares, paredes 
amarelas e janelas brancas: o Casino Afifense. 

Dá uns ares de boémia mediterrânica entre guerras mun-
diais, de Monte Carlo soprado por um devaneio sul -americano. 
E a sensação de que, se entrássemos, a orquestra tocaria,  
o salão estaria à pinha e os ajanotados burgueses afifenses 
arrastariam, a pulinhos de foxtrot, as donzelas para recantos 
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fora do alcance visual dos pais, instalados nos camarotes.  
Mas as portas estão fechadas. O estado de conservação do edi- 
fício é excelente. Tudo intacto e convidativo, embora não se 
possa entrar. É um mundo proibido.

A culpa é do presidente da associação, que não quer tornar 
o Casino acessível, acusam algumas vozes da terra. Pessoas 
demasiado ligadas ao passado, diz o presidente.

Estranho, porém, não é o Casino estar encerrado; estranho 
é haver aqui, nesta aldeia com pouco mais de mil habitantes, 
um casino.

Só o bar se mantém aberto, num sector independente do 
edifício, com a sua esplanada no passeio e clientela fiel, quase 
toda acima dos 60 anos. Tomás Pinto, um homem meticuloso 
e agitado, que usa calções no Verão e no Inverno, vem aqui 
todos os dias, como se o tempo fosse uma dimensão congelada. 

Tem cabelo branco, tez bronzeada, olhar de artista incom-
preendido e 63 anos de idade — podia ter 18 e entrar, de fato 
e gravata (casaco sempre apertado, segundo as regras defi-
nidas pela associação), na sala de espectáculos do Casino 
Afifense em dia de Baile do Caldo Verde, de jogo «legítimo» 
ou de representação da Antígona, em que até os capacetes dos 
soldados atenienses foram fabricados por tanoeiros locais.

Nada saiu do sítio. Nem Tomás Pinto, nem o Casino, nem  
a aldeia de Afife, no enfiamento do mar, da veiga e dos campos 
de milho. Nada mudou e tudo mudou.

Para quem passa, Afife não parece mais que uma estância 
de veraneio. Um reduto de beleza pura onde alguns ricaços 
construíram casas de férias, certos artistas bem -sucedidos  
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e velhas famílias inglesas do vinho do Porto procuram refú-
gio e recato.

Ao contrário de Moledo e de outras praias da zona, aqui 
mantém -se a distância do mar e dos olhares. É um lugar 
avesso à ostentação, de carácter altivo e elitista, como, aliás, 
por determinismo da paisagem, sempre foi.

Afife não é terra de pescadores, como Âncora e outras 
povoações da costa nortenha. É zona agrícola, mas de pro-
dução tão pobre, que os homens válidos emigram desde que  
há memória. Partiam para Lisboa, Porto e Coimbra, e, daí, 
para todos os cantos do país, para trabalharem na constru-
ção civil como pintores, rebocadores e caiadores. Alguns 
foram para Espanha, Brasil, Uruguai, Argentina ou América  
do Norte.

Mas, desde o século XVIII, terá sido no Porto que obtive-
ram maior especialização. Num livro de assentos de receitas  
e despesas da Igreja de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia, 
são mencionados como mestres rebocadores nas obras de 
restauro, iniciadas em 1745, os irmãos Manuel Alves Bezerra 
e Mateus Alves Bezerra, naturais do lugar de Agro de Cima, 
na Casa das Catôrras, freguesia de Afife, Viana do Castelo. 
No mesmo documento, guardado no Arquivo Distrital do 
Porto e citado numa monografia de Afife, escrita por Avelino 
Ramos Meira, em 1945, é ainda referido, provavelmente para 
justificar o pagamento generoso de quatro moedas, o facto  
de os irmãos Bezerra terem previamente trabalhado nas  
obras da Igreja e Torre dos Clérigos sob a direcção do arqui- 
tecto italiano Nicolau Nasoni.
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Terá sido com ele e com os seus operários que os afifenses 
aprenderam a arte dos tectos em estuque, que introduziram 
em Portugal — de extrema utilidade nas reconstruções pós-
-terramoto de 1755 —, e que acabou por disseminar -se pelo país, 
passando e aperfeiçoando -se de geração em geração. Depois 
da Primeira Guerra Mundial, muitos estucadores afifenses 
encontraram trabalho em França, onde aprenderam a fazer 
rendilhados de cal e gesso estilos Luís XV, Luís XVI e Império.

Durante os séculos XIX e XX, surgem estucadores afifen-
ses mencionados por todo o país, quer pela autoria de obras,  
quer pela fundação de escolas.

Os Bezerra e seus descendentes viriam a assinar traba-
lhos de extrema importância em Lisboa, Porto, Guimarães  
e outros locais. Estucadores lendários foram também os 
irmãos Ferreirinha, o mestre José Moreira, conhecido por 
Francês — diz -se que por a sua mãe ter sido violada por um 
soldado napoleónico da invasão de 1810 —, e Domingos Meira, 
que seria condecorado com a Comenda da Ordem de Cristo  
e a quem se deve, por exemplo, a decoração do grande salão 
do Palácio da Pena, em Sintra, de salões no Palácio das Necessi- 
dades, do Duque de Loulé e de dezenas de outros palácios.

Nessa era de ouro, entre o século XIX e primeira metade 
do século XX, praticamente só as mulheres ficavam em Afife,  
para trabalharem na agricultura. A maioria dos homens 
dedicava -se ao estuque ou artes afins, e vivia fora da sua terra.  
Por todo o lado, eram prestigiados e respeitados, vistos não 
como artífices mas como intelectuais. Apresentavam -se nas 
obras de sobrecasaca e chapéu alto, ou de fraque, colete branco, 



23 

E X T R E M O  O C I D E N T A L

calça de fantasia e chapéu de côco, segundo a monografia  
de Avelino Meira, ele próprio filho e neto de estucadores.

Não sujavam as mãos. Supervisionavam os trabalhos e, 
nas fases estritamente criativas da sua função, mandavam 
sair os operários e agiam sozinhos, fechados no recinto,  
para que os segredos da sua superior arte decorativa não 
fossem revelados.

E é esta gente, que enriqueceu não pelo comércio mas pela 
sofisticação da sua arte, esta espécie de aristocracia do espí-
rito nascida do povo, que vai refinar uma paixão pelo teatro.

Sempre houve, como em todas as aldeias, as peças reli-
giosas representadas no adro da igreja, junto à capela da 
Senhora da Lapa, ou, ainda, na eira da casa conhecida como 
«do Firranca da Pôça». Mas, a dada altura do século XIX, essas 
manifestações populares começaram a ser levadas muito  
a sério. Alguns actores especializaram -se, o nível de exigên- 
cia aumentou.

Era uma forma de ligação à terra, mas, também, de dife-
renciação. Pessoas de sensibilidade e bom gosto a quererem 
demarcar -se da rudeza do campo.

Em 1859, foi fundada a primeira de um conjunto de 
associações de cultura, solidariedade e recreio: a Sociedade  
do Teatro Afifense. Num terreno oferecido por um afifense,  
e após a criação de uma sociedade por quotas de 28 cida-
dãos, em que cada um pagou uma libra de ouro, construiu -se  
um teatro de pedra e cal, onde seriam levadas à cena as peças  
Milagres de Santo António, Morgadinha de Val -Flôr, Fausto,  
entre outras.
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Quase todos os estucadores aprenderam a representar, 
alguns, dizia -se, muito bem, tanto na especialidade dramá-
tica, como na cómica. Foram convidados alguns encenadores  
de fora, mas os actores eram todos de Afife. Só homens, bem 
entendido, que às damas da época não ficava bem a exibição 
de palco. As personagens femininas eram, assim, represen-
tadas por homens, papéis que, segundo o autor da citada 
monografia, «alguns faziam com relativa naturalidade».

Camilo Ramos, 68 anos, conservador do Registo Civil, 
reformado, ex -presidente do Casino Afifense, recorda o caso 
relatado pelo pai, estucador, do actor que anuiu a representar 
um papel feminino, mas se recusou a rapar o bigode.

Numa fase mais tardia, o próprio pai de Camilo, a traba- 
lhar em Lisboa, ensaiava as peças durante todo o ano no seu 
quarto alugado, com outros artistas conterrâneos, em prepa- 
ração para os espectáculos de Natal em Afife.

Quem distribuía os textos por todo o país era o encena-
dor Lúcio Amorim Pirilau, um grande sedutor e bon vivant 
desses tempos de euforia, que chegou a namorar a mãe de 
Camilo, antes de se tornar amigo do pai. Um dia, anos mais 
tarde, contou Camilo, Pirilau entraria no Casino Afifense 
particularmente bem aperaltado, de casaca e gravata, para 
uma partida de Solo, um jogo da moda na altura. «Vieste 
para o combate», comentaram os amigos, aludindo às 
suas míticas lides de D. Juan. Mas não era isso. O Pirilau 
fazia tudo em grande e essa noite, no fim da qual comete-
ria suicídio, explicado num bilhete previamente escrito,  
era uma grande noite para ele.
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*

O ÊXITO da Sociedade do Teatro levou à fundação, em 1885, 
com 57 sócios, da Sociedade Recreativa Afifense, que se 
instalou num prédio do Largo do Cruzeiro, mudando -se 
posteriormente para o edifício do velho teatro. Além das 
peças, realizavam -se também os bailes e apoiava -se o desen-
volvimento da povoação. Uma das conquistas da Sociedade 
Recreativa foi, após sete anos de acesas discussões nas reu-
niões da Assembleia, a criação da escola primária feminina.

Um argumento pesou na aprovação desta ousada ini-
ciativa: as raparigas deveriam aprender a escrever as suas 
próprias cartas de amor aos namorados que viviam fora 
da terra. Ao serem obrigadas a pedir a terceiros que as 
escrevessem, os seus ternos segredos de adolescência aca-
bariam nas bocas do mundo, fragilizando as suas famílias 
pela vida fora.

No final do século XIX, divergências entre grupos de 
simpatia monárquica e republicana acabariam por criar 
uma cisão na Sociedade Recreativa. Em 1899, foi criado  
o Clube Afifense, de tendência republicana, que, para além 
das actividades já habituais, incluía a assistência médica 
aos sócios.

Durante anos, as duas sociedades funcionaram em para-
lelo, com um número crescente de sócios comuns, até que 
optaram pela fusão. Foi criada, em 1929, a Associação do 
Casino Afifense, que funcionou na sede da antiga Sociedade 
Recreativa, até à construção do seu novo edifício, em 1935.
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*

NÃO SE SABE porque foi escolhida a designação de «Casino». 
Provavelmente, por influência galega ou francesa. Sabe -se 
que a intenção nunca foi criar uma casa de jogo, mas um 
centro de eventos culturais e sociais. Tampouco se sabe quem 
desenhou a planta original do edifício: se algum afamado 
arquitecto de fora, se o próprio mentor do projecto, o afifense 
Tomás Fernandes Pinto, estucador, emigrado durante cerca 
de 40 anos no Brasil, onde enriqueceu.

Tomás Pinto distinguiu -se no teatro desde muito cedo.  
Há registos do seu nome nas actas do Clube desde 1914,  
quando interpretou a peça Uma Tourada do Ribatejo. Surge 
também mencionado como ensaiador.

Quando regressa a Afife, rico, após um percurso como 
construtor civil no estado do Maranhão, traz, qual Fitzcarraldo 
do avesso, o sonho de construir um teatro na sua terra. 

Não foi fácil. A ideia era megalómana e cara, e susci-
tou resistências. Constituiu -se uma sociedade para a obra,  
a Edificadora, Lda., angariaram -se fundos, com quotas  
extraordinárias dos sócios, donativos, receitas de festas e 
espectáculos, e, até, subsídios do Estado. Mas só a compra 
dos terrenos custou 186 contos, e o orçamento inicial da obra, 
de 75 contos, foi largamente ultrapassado.

Numa assembleia-geral do Casino, o mestre-de-obras, 
António Folha, chegou a declarar que, por aquele dinheiro, 
não aceitaria tão magna obra, sob pena de desgraçar a 
sua empresa. Mas foi nesse momento que Tomás Pinto se 
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levantou e pronunciou um memorável discurso, segundo  
o qual ele próprio faria a obra, arcando com todos os custos 
necessários. Folha acabaria por aceitar a empreitada, mas 
todos os (avultados) gastos adicionais foram suportados 
por Tomás.

Quatro anos após o início dos trabalhos, nascia, em 1935, 
o imponente Casino Afifense, um símbolo de tenacidade, 
bom  gosto e poder, distinto de todos os outros edifícios  
da região.

Compõe -se de um luxuoso salão de espectáculos e bailes 
com lotação de 500 pessoas, com duas galerias, um balcão 
e um palco espaçoso, apetrechado com teia de cenários e 
uma enorme tela de proscénio, pintada, há mais de cem 
anos, pelo artista Ferreira Alves para o antigo teatro, tendo 
sido, depois, acrescentada, adaptando -se às maiores dimen- 
sões do Casino.

O soalho do salão tem duas posições: nivelado pelo  
palco, para bailes e festas, ou descido cerca de 1,5 metros em 
relação ao palco, com inclinação de anfiteatro, para espec-
táculos. O movimento é operado, num sistema engenhoso  
e raríssimo, através de quatro fusos manobráveis, por quatro 
homens em simultâneo, na cave do edifício. 

No primeiro andar, há ainda o Salão Nobre, ao lado da 
sala de jogos e da biblioteca, decorado em estuque e pintura 
por artistas da terra em estilo Luís XVI, com filetes dourados  
e tons patinados de marfim.

«Vir aos bailes e espectáculos do Casino era um sinal de 
distinção», explica António Jardim, 68 anos, o actual presidente 
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da associação. Não era para todos. Representava uma marca 
de exclusividade e diferenciação numa região pobre de  
pescadores, agricultores e apanhadores de sargaço.

A entrada era reservada aos sócios, e não era qualquer 
um que podia ser sócio do Casino. Só sob proposta de outro 
sócio e com aprovação em assembleia-geral, que não tinha 
por hábito facilitar os procedimentos.

Durante cerca de cinco décadas, até à decadência dos 
anos 80, sucederam -se os espectáculos, as festas e os bai-
les no Casino, atravessando, depois das fases monárquica 
e republicana, o Estado Novo e a democracia. As tertúlias 
de Pedro Homem de Melo, poeta de Afife, continuaram 
depois da sua morte. A prisão de Gungunhana foi pretexto 
para um baile grandioso, mas, em 1969, em plena greve de 
estudantes de Coimbra, José Afonso veio ao Casino cantar 
Os Vampiros, com uma guarda de sete pides à porta. Camilo 
Ramos, então estudante de Direito em Coimbra e um dos 
mentores da iniciativa, foi chamado à polícia sob suspeita 
de ter canalizado dinheiro para os grevistas a coberto do 
cachet de oito contos do Zeca.

Já depois de 1974, houve espectáculos com centenas  
de artistas, como o recital de 400 poetas, em 1984, que incluiu 
Natália Correia, Ary dos Santos e música de António Vitorino 
de Almeida, Carlos Paredes e Trovante.

Mas isso era já o canto do cisne, numa época em que  
o boom do movimento associativo viria a esvaziar o Casino de 
propósito e sentido. Para Tomás Pinto, sobrinho -neto do emi-
grante brasileiro que construiu o edifício, o mundo continua 



29 

E X T R E M O  O C I D E N T A L

parado naquelas noites dos anos 60 em que vinha dançar  
e namorar nos bailes de Verão ou de Carnaval.

As festas, que não deveriam ser muito diferentes das  
das décadas anteriores, duravam até às duas da manhã  
e eram momentos privilegiados, concentrados de vida. Não 
havia outros divertimentos, e as raparigas, fora destas noites 
de excepção, quase não saíam de casa. Se alguma ousava ficar 
na rua até um pouco mais tarde, tinha imediatamente direito 
a uma ofensiva admoestação da mãe: «Tive de te ir buscar 
com uma candeia.»

Tomás lembra -se do Conjunto Alegria, a orquestra do 
pai do Quim Barreiros, tocando a valsa, o tango ou o fox-
trot. Recorda ainda quando chegou a moda do twist, precur-
sor do rock ‘n’ roll, interpretada pela nova banda Os Xornas,  
e os protestos dos sócios mais conservadores. «Foi uma luta.  
Dos camarotes, as pessoas cuspiam para a sala de dança 
quando fazíamos o twist».

De um modo geral, as regras eram estritas e o código 
comportamental, rigoroso. Para os homens, era obrigató-
rio sapato engraxado, fato e gravata, com casaco apertado.  
Em certas noites de Verão, o calor era tanto, com 500 pessoas 
apertando -se no salão à pinha, que a direcção do Casino  
se reunia de urgência para autorizar aos homens abrirem 
o casaco.

As raparigas casadoiras, que se sentavam nas cadei-
ras laterais do salão à espera de quem as convidasse para  
dançar, tinham de vestir -se «de lavradeiras», com os trajes 
tradicionais minhotos.
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«Uma pessoa era forçada a dançar numa compostura terrí-
vel», recorda Tomás. Era preciso fazer evoluir os movimentos 
num sentido contrário aos ponteiros do relógio, para não 
haver choques ou encostos. E era obrigatória uma distância 
púdica com o par, ferozmente fiscalizada pelo chefe de sala, 
que distribuía comentários e ameaças pelos mancebos de 
cabeça perdida. «Tem de haver espaço para passar o ar», dizia 
ele, colocando a mão entre os peitos arfantes.

Se algum sócio reincidia no abuso, era retirado e levado  
à direcção para um raspanete ou sumária expulsão da festa. 
Em casos mais graves, levava um discreto arraial de pan-
cada dos seguranças e podia ser expulso da associação por 
deliberação posterior da assembleia de sócios.

Tudo para garantir um ambiente selecto nos bailes, que 
causavam inveja em toda a região. Com idênticos propósi-
tos, também as mulheres não entravam sozinhas na festa  
(em geral, só os chefes de família podiam ser sócios, levando 
com eles esposas, filhas e criadas). Uma vez no Casino,  
as damas podiam dançar, mas não ir sozinhas ao bufete.  
Até às criadas era permitido dançar, mas só mais tarde,  
quando não houvesse nenhuma senhora na pista.

Os rapazes agrupavam -se junto ao palco, e avança-
vam para as donzelas, solicitando a dança — que podia ser  
recusada, o que era uma vergonha. Dos camarotes, os mais 
velhos que observavam atiravam logo um comentário:  
«Já levaste meio -tostão. Vai ao bar beber para esquecer.» E o 
embaraço seria ainda maior se, após uma recusa, o imberbe  
tentasse a moçoila do lado e levasse outra tampa, o que era 
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provável, porque ela não queria parecer menos exigente  
do que a amiga.

Tomás evitava isto abordando -as pela retaguarda.  
Até hoje, não há testemunhas das inúmeras tampas que  
levou, antes de conseguir os favores da menina que é, actual-
mente, a sua esposa.

Agora, o Casino Afifense é um casarão vazio, mas Tomás 
continua a vir aqui todos os dias. Senta -se no bar à conversa, 
frequenta as reuniões da associação, como Camilo Ramos  
e muitos outros, mantendo vivas as velhas polémicas,  
as velhas discussões. «Aquelas estruturas metálicas não 
deviam ter sido colocadas nas colunas. Não é harmonioso», 
barafusta ele, como se isso tivesse alguma importância.

António Jardim, que não é natural de Afife e assumiu 
recentemente a presidência da associação, após um vazio de  
poder, tem planos para o Casino. «Pode vir a ser o terceiro 
pólo cultural do distrito, depois do Teatro Sá de Miranda e do  
Centro Cultural de Viana», diz ele, que anda a tentar enqua- 
drar o caso na Câmara Municipal de Viana do Castelo para se  
candidatar a fundos comunitários. «Será um teatro para 
espectáculos mais intimistas, para um público de nicho.»

O Casino Afifense é um clube perdido no tempo. Pouco 
importa que os sócios estejam todos na terceira idade. Que, 
por terem cartão dourado, já nem paguem quotas.
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V
iana do Castelo é a fronteira entre dois mundos. Para 
norte, domina a Natureza. Toda a construção humana 
se submete às suas leis, à sua perfeição.

O olhar procura instintivamente as arestas da paisa- 
gem para, a partir delas, desenhar um círculo respirável 
e se inebriar de verde, brumas e água. Como o êxtase sem 
limites que se segue a termos aprendido a amar a curva 
menos apetecível de um corpo.

Para sul, manda o compromisso com o humano. A lumi-
nosa Esposende, na foz do Cávado, forma, com as praias de 
Ofir e Fão, um complexo onde muitos habitantes do Porto,  
de Braga ou de Guimarães construíram as suas casas de 
férias. É uma laguna aprazível, mas domesticada. Pode 
percorrer -se com mar à vista, regressando sempre à N13. 
Essa estrada segue paralela à A28 até ao Porto, e não a vou 
abandonar, de Fão à Apúlia, daqui até A -Ver -o -Mar e, depois, 
Póvoa do Varzim e Vila do Conde.

Perto de A -Ver -o -Mar, pernoitei num daqueles falsos 
parques de campismo pejados de caravanas com anexos de  
lona e lata, equipados com televisões e máquinas de lavar.  
E, ao avançar da Póvoa para Vila do Conde, que formam um 
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aglomerado contínuo ligado pela zona piscatória das Caxinas, 
sente -se, talvez mais do que em qualquer outro ponto do litoral, 
que se entrou numa cidade do mar.

Pela primeira vez desde o início da viagem, experimento 
esse fascínio próprio das comunidades humanas complexas. 
Há um inexplicável magnetismo em Vila do Conde. Apetece 
investigar as suas coisas, os seus mistérios. 
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Q U E M  D E S V I O U  O  S E N H O R  D O S  B E N G U I A D O S ?

A
o atravessar a praça, dirigindo -se ao café O Forninho,  
o homem atira entre dentes: «Ainda ficas bêbado,  
só de falares com ela.» Um raio de fúria salta dos olhos  

de Armandina, que está a conversar comigo junto ao horrível 
monumento das alminhas, que ali foi colocado há dois dias. 
«Bêbado és tu», grita ela a plenos pulmões. «Foi por isso  
que a tua mulher te deixou!»

O homem desliza para o interior do café, antes de se 
escapulir entre os clientes da esplanada, que o olham com 
curiosidade, enquanto Armandina continua: «A tua mulher 
não te aguentou mais, e abandonou -te. Grande bêbado.»  
O homem já não sabe onde se enfiar. Quem o mandou meter - 
-se com Armandina?

Ela continua a publicitar facetas embaraçosas da vida 
dele, distraindo -se por momentos do alvo principal: o monu-
mento das alminhas. Armandina, 70 anos, cabelo branco  
e voz de trovão, é assim. Quando se indigna, não consegue 
parar. «Ela fugiu com o outro…»

Depois, volta ao monumento. «Esse mamarracho de 
merda! Alguém vai pôr velas nessa aberração? Isso é uma 
fantochada.» De facto, não há vestígios de velas. E ninguém 
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de boa-fé poderá chamar a isto uma obra de arte. «Gosta? 
Gosta?», pergunta Armandina a cada pessoa sentada na 
esplanada. Aponta concretamente para um casal de meia-
-idade, depois para uma mulher magra de enormes óculos 
de sol, maquilhagem roxa e um livro de Ruy Belo na mão, 
tratando -os pelos nomes. «Diga lá, gosta desta aberração, 
desta merda?» 

Não. Quando interpeladas directamente, as pessoas não 
têm coragem de desviar a cara e dizem que não. Depois, põem-
-se a disfarçar. Não vá Armandina enxovalhá -las de seguida.

O monumento é composto por uma espécie de moldura 
em mármore colada a um banco largo, em frente à espla-
nada. Dentro da moldura, sobre um pedestal, está a cruz, 
ou melhor, uma barra de ferro fendida ao meio, como uma 
banana descascada. Um Cristo estilizado, que não convence 
ninguém. 

Armandina manifesta a sua discordância com gritos  
e palavrões. «O que deviam pôr ali era a cabeça do careca», 
grita ela, referindo -se ao antigo presidente da Câmara, Mário 
Almeida. «Ele mentiu, e a presidente que lá está agora tam-
bém mentiu. Prometeram ao povo que guardavam as pedras 
da capelinha das Almas para depois voltarem a pô -la aqui, 
e agora dizem que perderam as pedras. Eu sei muito bem,  
vou sempre às reuniões da Assembleia Municipal. Não 
tenho medo nenhum de dizer isto: a actual presidente tam- 
bém mentiu.»

O que ali existia, junto à rotunda da Rua dos Benguiados 
com a Avenida Júlio Saúl Dias e a Comandante Coutinho 
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Lanhoso, à entrada de Vila do Conde, era um «nicho das almas»,  
com uma imagem do Senhor dos Benguiados pintada em  
madeira, albergado num alpendre em pedra, suportado  
em quatro pilares, com um telhado e uma escadaria. Do pilar 
da frente, do lado sul, pendia uma candeia de azeite, sem-
pre acesa. Não chegava a ser uma capela, mas sim, segundo 
todas as testemunhas que consultei, um importante ponto 
de devoção de habitantes e caminhantes, principalmente dos 
pescadores das Caxinas.

«Não era um lugar de peregrinação, mas as pessoas  
passavam e iam lá pôr uma velinha pelas almas», lembra 
uma mulher que vive em frente. Tem 60 anos e não quer dizer  
o nome. O marido dela desce as escadas para me mostrar  
uma velha fotografia do monumento, a preto e branco.

«Havia muita dedicação. Isto era o Largo dos Bem Guiados, 
não vê?», diz Armandina, no tom de voz de quem está prestes 
a dar -me um soco. «Acha que esta merda agora dá para fazer 
promessas?»

O Alpendre do Senhor dos Benguiados foi demolido 
quando, no ano 2000, construíram a actual rotunda, antes 
de erguerem o prédio de vários andares do café O Forninho. 
Não se situava exactamente no lugar das novas edificações, 
mas, segundo Armandina, «lá acharam que ficava mal,  
a capelinha de pedras velhas junto à pastelaria».

As pedras do velho monumento foram, no entanto, 
preservadas, numeradas e guardadas, para que, um dia, 
a «capelinha» fosse novamente montada na ermida dos  
Benguiados.
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Mas isso nunca aconteceu. Instada pela oposição, princi-
palmente do CDS, na Assembleia Municipal do mês passado, 
a presidente da Câmara, Elisa Ferraz, que, tal como o seu 
antecessor, é do PS, confessou que tinham perdido as pedras. 
Semanas depois, «para calar a oposição», segundo Armandina, 
colocaram ali o Cristo de ferro lascado.

«Quem beneficiou foi O Forninho!», grita Armandina,  
voltada para o café. «Ficaram aqui com um banquinho para 
fazer piqueniques.» Segundo ela e várias outras fontes, houve, 
na altura, um acordo com o empreiteiro do edifício, que teria 
ficado obrigado, após concluída a obra, a repor o Alpendre  
das Almas, cujas pedras teria guardado. Mas não o fez.

«Olhe lá, você é que é o dono do Senhor dos Benguiados?», 
perguntou uma vez Armandina ao proprietário d’O Forninho. 
Segundo ela, ele terá respondido: «Um dia, as pedras virão 
à superfície.»

Mas ninguém parece saber quem as guardou, nem onde. 
A vizinha da frente diz que as viu numa garagem ali perto. 
Outros afirmam que foi um estofador, que tem uma loja na 
esquina, a ficar com elas. A Câmara garante que as guardou 
num armazém.

O facto é que desapareceram. Tanto as pedras como  
o antiquíssimo painel de madeira do nicho onde estava pin-
tada uma imagem de Cristo e as das almas, erguendo -se  
para o céu. Quem ficou com estes tesouros, que talvez tenham 
quase mil anos? Porque foi destruído o pequeno templo, qual 
a sua importância, e para quem? Onde está o Senhor dos 
Benguiados?
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*

ARTUR SOUSA DO Bonfim tem uma profissão quase extinta: 
é aferidor de pesos e medidas da Câmara Municipal. Come-
çou por me contar que sempre quis ser aviador, sonho cedo 
frustrado por um acidente de moto. Dedicou, então, a vida 
a inspeccionar balanças, metros, medidas de leite, azeite 
ou cereais. É um homem habituado ao rigor das coisas.  
«Quando me dizem que uma determinada terra é muito 
bonita, eu pergunto logo: Quantos monumentos tem? Vila do 
Conde tem mais. É a cidade mais bonita do país.»

O seu afecto baseia -se em factos mensuráveis, e não se 
pode fazer batota. Por isso, estuda a história e o significado de 
todos os monumentos de Vila do Conde, socorrendo -se de fon- 
tes coevas, como revistas antigas, e de testemunhos de homens 
sábios, como foi o seu pai, director do jornal Renovação, com 
quem teve e gravou muitas horas de conversas nos anos ante-
riores à sua morte. Vai usando esse material precioso, que 
guarda com emoção num pequeno gravador digital, em artigos 
que escreve para o jornal Terras do Ave. Um dos últimos foi 
sobre o Alpendre do Senhor dos Benguiados.

Na opinião de Artur, o monumento terá sido erguido no 
tempo das freiras de Santa Clara, ou seja, no século XI ou XII. 
«Este nicho perde -se no tempo. Ao contrário dos nichos das 
almas mais recentes, onde as imagens são pintadas em azu- 
lejos, este tem uma tábua.»

Sempre foi um lugar importante de passagem, quer  
para os peregrinos de Santiago de Compostela, quer para os 
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caminhantes locais, pois situava-se na única estrada que 
ligava Vila do Conde à Póvoa do Varzim. A Rua de Santa 
Luzia seguia directamente até à Rua dos Ferreiros, da Póvoa. 
«Pescadores, agricultores, viajantes, todos iam pôr uma 
vela às alminhas», diz Artur. Havia uma candeia, mantida 
acesa por um zelador, espécie de funcionário da Confraria 
das Almas, que iluminava o caminho aos espíritos perdidos, 
desde o Purgatório (na versão moderna do nicho, os espec-
tros são confortavelmente conduzidos por duas lâmpadas  
eléctricas).

Vós, que passais, tende piedade das almas, estava escrito na 
pequena tábua, junto à imagem de Cristo com as cabeças  
das almas deformadas pelo voo, num incentivo aos donativos  
monetários dos crentes. A Confraria das Almas, vinculada à 
diocese, arrecadava o fruto dessa generosidade, com o qual, 
consta, enriquecia.

Num artigo publicado na edição de 26 de Outubro de 1911 
da revista Illustração Villacondense, pode ler -se: «… o modesto 
nicho do qual, em outros tempos, a Confraria das Almas, 
erecta no majestoso templo da nossa matriz, auferia avultada 
verba de receita, que sofreu grande desfalque com a abertura 
da estrada nacional.»

Mas o Alpendre tinha outra função. O local era dos mais 
elevados da povoação e, sem os prédios recentemente cons-
truídos, avistava -se um largo horizonte do oceano. Os pesca-
dores das Caxinas tinham por hábito subir ao monte para ver 
o estado do mar, e, analisando as nuvens e as cores da água, 
saber se podiam sair, e por que rotas.
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«O Senhor dos Benguiados também tinha essa missão, 
de guiar os barcos no mar», diz Artur. O que estabelecia  
uma singular analogia convivial entre a vida do mar e o Além, 
em que a Eternidade não seria mais que o infinito prolonga-
mento da faina.

Certo é que a narrativa cristã sempre foi completada com 
práticas profanas, reprovadas pelas autoridades eclesiás- 
ticas. Se isso concorreu para o fatídico desfecho do Alpendre, 
num tácito ajuste entre poderes espirituais e seculares,  
é apenas uma hipótese.

*

NA SEQUÊNCIA DO «crime de lesa -concelho» em que, na opi- 
nião de Artur do Bonfim, consistiu a demolição do nicho 
das almas, um deputado municipal do CDS -PP, José Afonso  
Ferreira, apresentou, em Setembro de 2000, uma recomen- 
dação à Câmara, pedindo «a reconstrução do conhecido 
Alpendre do Senhor dos Benguiados, que foi demolido para 
a construção da rotunda… Atendendo à tradição do referido 
alpendre, e às promessas feitas quanto à sua reconstrução, 
recomenda esta assembleia que a sua reconstrução seja 
executada logo que possível.»

Nada foi feito e, três anos depois, José Afonso Ferreira 
apresentou nova recomendação. No mês passado, uma ter- 
ceira, exigindo a demolição da moldura de mármore já insta-
lada (a que chama, em privado, «a churrasqueira»), o que terá 
levado à colocação apressada do Cristo em forma de banana.
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«Acho que as coisas podem mudar», diz -me o deputado 
do CDS, no escritório do banco onde trabalha. «Mas é pre-
ciso também guardar as memórias. E como a actual presi-
dente da Câmara admitiu que perdeu as pedras, queremos 
que seja construído algo que evoque com dignidade aquela  
tradição.»

Acontece que na reunião da Assembleia Municipal em que 
foi discutida a primeira recomendação, com a presença do 
presidente da Câmara, Mário Almeida, este explicou que foi o 
empreiteiro que construiu a rotunda e os prédios quem ficou 
incumbido de reconstruir o Alpendre. Disse Mário Almeida, 
de acordo com a acta dessa reunião de 29 de Setembro de 2000: 
«[a reconstrução] é tão fácil de fazer, na medida em que foi 
uma imposição colocada a quem abriu aquela avenida. Como 
sabem, naquela avenida, desde a rotunda do Monumento de  
Origens à Cidade até ao monumento ao Professor, foi imposta 
aos construtores também a reconstrução destas Alminhas.»

Para tirar isto a limpo, contactei a Câmara Municipal. Era  
deles ou do construtor a responsabilidade pela preservação 
das pedras e reconstrução da capelinha? 

«Não foi o construtor», disse -me Elisa Ferraz, a actual 
presidente da Câmara de Vila do Conde, em contradição com 
o que dissera o predecessor. «Não tenho conhecimento de 
nada ter sido combinado com o construtor, nem podia ter 
sido, porque nunca seria dele a responsabilidade por aquele 
espaço. A responsabilidade é da Câmara.»

Quando lhe perguntei pelo paradeiro das pedras, Elisa 
Ferraz disse que ficaram guardadas num dos armazéns  
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da Câmara. «Mas temos armazéns por todo o lado, e não foi 
possível descobrir onde estão.» E acrescentou que, quando 
tomou posse, a primeira coisa que quis fazer foi a reabilita- 
ção daquele lugar, resolvendo os problemas inerentes. «Como 
não conseguimos encontrar as peças, a questão era o que  
fazer naquele espaço. Empenhei -me pessoalmente em encon-
trar fotografias do Alpendre antigo, mas não consegui [apenas 
numa tarde, eu próprio obtive cinco fotos do monumento]. 
Mas sempre esteve fora de questão construir uma réplica 
fiel do que existia. O actual monumento é estilizado, mas a 
memória está lá. O processo está concluído.»

Quando deduzi que, se não é do construtor, a respon-
sabilidade pela perda das pedras é da Câmara, a presi-
dente respondeu: «Não sei. Não é possível saber de quem é  
a responsabilidade.»

Mistério. Parece que alguém está empenhado em que 
as pedras não apareçam. O que nos leva a outra questão: 
quem quis, de início, que elas desaparecessem? Quem  
manobrou, nos bastidores, para que o Alpendre do Senhor 
dos Benguiados fosse demolido, já que, claramente, a sua 
preservação não impediria a construção nem da rotunda,  
nem dos prédios?

Na mesma reunião da Assembleia Municipal de 29 de 
Setembro de 2000, o presidente da Câmara deu uma pista. 
«A Confraria das Almas, que superintende em todas essas 
Alminhas, e que, portanto, está ligada à paróquia de S. João 
Baptista, entende que, face aos actos de vandalismo que 
foram acontecendo, ela deve deixar de ter as características 
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anteriores, e que deve ser um simples nicho, colocado numa 
parede da zona envolvente.»

De onde se conclui que a Confraria das Almas não se 
empenhou propriamente na preservação do monumento. 
Mas logo a seguir, Mário Almeida, no calor da discussão,  
abre ainda mais o jogo: «Há pouco eu não quis aprofundar  
a questão, nem o quererei fazer agora, porque não devo divul-
gar com profundidade qual é o sentimento da Confraria das 
Almas (…). Eles argumentam que aquela [imagem], mesmo 
antes, já violava todas as convicções religiosas porque havia 
ali actos de bruxaria, de vandalismo, de fogueiras resultan- 
tes de velas que eram deixadas. É um assunto que tem alguma  
delicadeza e que nós estamos a procurar acompanhar, mas 
que não podemos, naturalmente, superiorizar àquilo que  
é o sentimento da Confraria das Almas e que é também a 
opinião quer do senhor prior, quer do senhor arcipreste.»

O passo seguinte seria contactar a Confraria das Almas, 
mas acontece que está extinta. Ou, melhor, adormecida,  
já que a extinção oficial, ao que me explicaram, só se veri- 
fica decorridos que forem cem anos de total inactividade.

Mas não falta quem confirme que se praticavam, desde 
sempre, actos de bruxaria no altar dos Benguiados. E que era 
um antro de toxicodependentes. Disseram -me, até, que ali foi 
perpetrado o assassínio de um traficante pelo filho de um 
dentista.

Na memória de Júlia Dias Ferreira, 37 anos, que traba-
lha numa editora do Porto, mas sempre viveu aqui perto,  
o Alpendre dos Benguiados era o sítio onde se ia namorar. 
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«Era uma ermida, e via -se o mar. Foi ali que muitas pessoas 
deram o primeiro beijo.»

Era um espaço apropriado pelas pessoas e as suas liber-
dades, fora de qualquer autoridade. Pertencia aos caxinei- 
ros e aos camponeses, aos caminhantes, aos namorados, 
aos viciados e, até, às bruxas. Talvez só não pertencesse já  
à Confraria das Almas.

José Afonso Ferreira surpreendeu -se com as manifesta-
ções de desagrado e contestação das pessoas. «Esta é uma 
terra sui generis. As pessoas não costumam protestar com 
nada. Muito poucas câmaras no país (ou nenhuma) são 
governadas pelo mesmo partido há 40 anos. Mas agora 
come çam a reagir.»

Um movimento de protesto popular obrigou a Câmara  
a negociar um compromisso com o construtor de um edi- 
fício de apartamentos de luxo que está a ser erguido dema- 
siado perto da Igreja do Senhor dos Navegantes.

Dir -se -á que o povo reage quando sente ofendidos os seus 
valores religiosos. Mas talvez seja mais correcto, simples-
mente, concluir que resiste quando não é respeitado. E só em 
situações extremas. No resto do tempo, é um povo pacato, 
mas não vergado.

Há, na comunidade piscatória, uma força submersa 
que, de vez em quando, explode em palavrões, insultos e 
verdades inconvenientes pela boca de lendárias figuras 
rebeldes como a Maria Pouca Sorte, Kimbaiú ou a Desterro. 
Armandina é a versão actual dessas vozes indecorosas da 
consciência popular.
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«Dizem que eu sou bruxa, mas sou uma mulher que se 
dá ao respeito», grita ela. «Mais do que muitos que se acham 
importantes», acrescenta, com o dedo apontando para cima.

Quando trabalhava como auxiliar de acção educativa,  
a escola forçou -a à reforma antecipada, alegando que era 
agressiva para com os alunos. Ela interpôs uma acção judicial 
contra a direcção do estabelecimento e ganhou. Foi readmi- 
tida e trabalhou até à idade da reforma.

«Não me respeitam, por eu não ser casada, nem ter 
filhos. Por ser uma mulher sozinha.» Vive num apartamento 
perto da rotunda dos Benguiados, e sempre que ali passa, 
no regresso das compras, barafusta e protesta com quem 
apanha na rua.

Além disso, comparece em todas as reuniões da Câmara 
e da Assembleia Municipal que são abertas ao público.  
Assiste, faz perguntas, lança insultos. É bem conhecida nos 
meios políticos da autarquia, onde é desvalorizada, estigma- 
tizada, mas, também, temida.

Está informada de todos os trâmites legais, de todos 
os jogos políticos, de todas as negociatas. Não lhe escapa 
nada e diz o que lhe vem à cabeça, quase sempre aos gri- 
tos. «Os caxineiros estão revoltados. Não vão aceitar esta 
aberração!»

Fui a casa dela para tentar que fosse fotografada, mas 
recusou.

Antes de quase ser expulso a pontapé pelas escadas abaixo, 
ainda lhe perguntei: «Porque vai protestar para a Assembleia 
Municipal? Porque se importa? Porque não fica sossegada?» 
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«Porque não gosto de ver as pessoas fazerem mal umas 
às outras», respondeu. «Não gosto de ver uns ultrapassarem 
os outros.»

Num último esforço investigativo, antes de deixar Vila 
do Conde, rumo a sul, ouvi o ex -funcionário da Câmara que 
terá, na altura, transportado as pedras do Alpendre demo-
lido. «Foi o empreiteiro que demoliu as Alminhas», disse ele.  
«Era para ser montado de novo. Mas não sei onde estão as 
pedras. A presidente da Câmara já me perguntou várias  
vezes por elas, mas eu não sei.» E descreveu desta forma sin-
gular o sumiço: «As pedras foram para um armazém, mas, 
por A mais B, foram desaparecendo.»

Segundo Artur do Bonfim, algumas das pedras já 
foram vistas decorando certas quintas da região. Por fim, 
sugeriram -me que procurasse Carlos Pontes, proprietário  
da maior agência funerária de Vila do Conde. Ele, especia- 
lista em almas, por deformação profissional, saberia  
alguma coisa.

Como director do Rancho do Monte, da Ordem Terceira  
de S. Francisco, Pontes criou um carro alegórico represen- 
tando o Alpendre do Senhor dos Benguiados, que desfilou  
na festa de S. João, «num apelo e protesto às autoridades.  
Mas não resultou em nada», lamentou.

Colecciona imagens do monumento e fez uma investi- 
gação própria sobre o paradeiro dos seus restos. Sentado  
no seu gabinete, nas instalações da Casa Pontes, agência 
funerária, admitiu ter sabido informações sobre a imagem 
das Alminhas.
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«O senhor Valdemar esteve aqui um dia e disse -me:  
“Eu tenho a tábua do Senhor dos Benguiados. Alguém a fez 
chegar à minha loja.”»

O antiquário Valdemar Ferreira terá comprado a tábua, e, 
se já não a tem, saberá a quem a vendeu. Procurei Valdemar,  
mas percebi que era outra pista sem saída. 

É público que Valdemar Ferreira sofre de uma doença 
que lhe afectou irreversivelmente a memória. Ele e a mulher 
decidiram fechar a loja e ir viver para um lar da Santa Casa 
da Misericórdia, com cujo provedor negociaram a entrega de 
todos os bens do Antiquário.

Entretanto, foi anunciada a abertura de um museu onde 
será exibido o espólio da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde. Encontraremos lá, finalmente, o Senhor dos 
Benguiados?






