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Resumo  

A investigação aqui apresentada pontua-se em definir e caracterizar os principais meios 

de sociabilidade na vila de Monção, sede do concelho homónimo durante o Estado Novo. O estudo 

centra-se nas décadas terminais do regime ditatorial, décadas de 50 a 70, em razão da maior 

abundância de fontes.  

O universo documental compõem-se de fontes manuscritas, impressas e, ainda, 

testemunhos orais. A investigação permitiu assim reconstruir os universos sociabilitários mais 

significativos na vila de Monção, bem como apreender algumas das mudanças mais significativas 

que se evidenciaram no período em estudo.  
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Abstract 

 The porpuse of this investigation is to define which are the fundamental forms and 

practices of sociability in the town of Monção, between the dictatorship período of Estado Novo. 

The study focuses on the terminal decades of the regime, the 50’s and the 70’s, because of the 

most abundant sources. 

 The corpus documental is composed by manuscript sources, printed sources, and still, 

oral testemonies. This investigation allowed us to rebuild the sociability universe present in the 

town of Monção as to learn the more significant changes observed in the period of study. 
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Capítulo 1 - Introdução   

1.1 - Objeto de estudo e Estado da Arte 

O estudo que se apresenta tem como objetivo conhecer e caracterizar os espaços e as 

práticas de sociabilidade em Monção, durante o período do Estado Novo. Partimos de uma 

caracterização breve dos estudos de referência que pautam o objeto em estudo, a começar pelo 

trabalho de Maurice Agulhon1. Analisamos, identicamente, o conjunto de artigos sobre o lazer e os 

tempos livres compreendidos na obra coordenada por Alain Corbin intitulada História dos tempos 

livres2.  

Por via da influência pioneira de Agulhon, os estudos sobre as sociabilidades na época 

contemporânea registam uma rápida disseminação internacional, nomeadamente em Espanha, 

com Elena Zorrilla3, Felix Ibañez4, Jordi Canal5, entre outros países. No caso de Portugal, os estudos 

são relativamente mais recentes, sendo de salientar as investigações de Maria Alexandre Lousada6, 

Maria Ana Bernardo7, Rui Cascão8, entre muitos outros historiadores e investigadores que se 

debruçam sobre o tema. Devem ser ainda salientados os estudos que tomam por campo de eleição 

o Norte do País como é o caso de José Augusto Arriscado9 e de Natália Pereira10, esta última que 

se cinge o seu estudo à cidade de Braga, entre 1890e 1930. Trabalhamos ainda a bibliografia 

relacionada com temas afins, nomeadamente sobre a vida associativa e as práticas culturais e 

desportivas, em que salientamos a obra coordenada por José Neves e Nuno Domingues11, e 

                                                             
1 Maurice Agulhon, La sociabilité méridionale (Confréries et associations dans la vie collective en Provence orientale à la fin du XVIII siècle) (Aix-en-
Provence: La Pensée Universitaire, 1966). 
2Alain Corbin, org., História dos tempos livres: o advento do lazer. (Lisboa: Teorema, 2001). 
3Elena Zorilla, coord., Sociabilidad en la España Contemporánea – Historiografia y problemas metedológicos. (Valladolid: Los autores, 2002). 
4Felix Ibañez, «Sociabilidad en Burgos», em Sociabilidad en la España Contemporánea – Historiografia y problemas metedológicos, coord. Elena 
Zorilla (Valladolid: Los Autores, 2002).  
5Jordi Canal, «La sociabilidad en los estúdios sobre la España contemporânea: una revisión», em Sociabilidad en la España Contemporánea – 
Historiografia y problemas metedológicos, coord. Elena Zorilla (Valladolid: Los Autores, 2002). 
6Maria Alexandre Lousada. «Vida privada, sociabilidades culturais e emergência do espaço público», em História da Vida Privada em Portugal – A 
Idade Moderna, coord. Nuno Gonçalo Monteiro (Lisboa: Círculo de Leitores, 2010).  
7Maria Ana Bernardo. Sociabilidade e Distinção em Évora no Século XIX. O Círculo Eborense. (Lisboa: Edições Cosmos, 2001).  
8Rui Cascão, «Vida Quotidiana e Sociabilidade», em História de Portugal Vol. 5 – O LiberalismoI, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 
1998). 
9José Augusto Arriscado, «Sociabilidade burguesa em Viana do Castelo na segunda metade do século XIX - A assembleia vianense», Revista da 
Faculdade de Letras, nº6 (2005). 
10Natália Maria Magalhães Pereira, «Teatro, Cinema, Excursões… Usos do tempo de lazer em Braga, 1890-1930». (Dissertação de Mestrado em 
História, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2013). 
11Nuno Domingos e José Neves, Uma História do Desporto em Portugal Vol. I – Corpo, espaços e média (Vila do Conde: Quidnovi Editora, 2011). 
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Ricardo Serrado12. Quanto aos estudos sobre cinema e equipamentos de lazer focalizamo-nos em 

Luís Torgal13, Susana Silva14 e Rafaela Sousa15. 

 Socorremo-nos ainda das obras de síntese sobre o período em estudo, nomeadamente as 

Histórias de Portugal coordenadas por José Mattoso16 e Oliveira Marques em conjunto com o Joel 

Serrão17. Já no âmbito local, entre as poucas disponíveis recorremos em especial aos trabalhos 

sobre o Desportivo de Monção18 e a Banda Municipal de Monção19, ambas as obras da autoria de 

José Adriano Oliveira. 

1.2 - Monção – Caracterização de uma região fronteiriça 

A vila de Monção, inserida no distrito de Viana do Castelo, situa-se no noroeste de Portugal. 

Faz fronteira direta com Espanha, nomeadamente com o concelho de Salvaterra do Miño, e do 

lado português com os municípios de Valença, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura e Melgaço. 

O concelho de Monção compreende uma área de 203,28 km2 e subdivide-se em 33 freguesias 

(conferir Mapas 1 a 3). 

No período do Estado Novo, à imagem de maior parte do país e sobretudo de outras 

regiões pertencentes à província minhota, Monção era um concelho pobre, cuja economia girava 

em torno do setor primário, nomeadamente da vinicultura. A região é considerada uma das mais 

significativas em termos de produção de vinhos verdes, a nível nacional, facto assinalado em o 

Minho Pittoresco por José Augusto Vieira, como decorre do seguinte excerto:  

«O vinho verde de Monsão é célebre desde muito e a nossa primeira exportação de vinhos 
para Inglaterra no século XVI foi do território do concelho, especialmente da freguezia de 
Lara, contigua a Lapella, onde se encontra ainda hoje as ruinas das antigas adegas da 
companhia primitiva»20.  

Esta região do Minho, que compreende os concelhos de Monção e Melgaço, é considerada 

o berço da famosa casta de vinho Alvarinho, cujas origens de produção ainda se desconhecem. 

Há contudo indícios de que a produção não era muito significativa, nos séculos XVIII e XIX. Segundo 

                                                             
12Ricardo Serrado, O Estado Novo e o Futebol (Lisboa: Prime Books, 2012).  
13 Luís Reis Torgal, coord., O Cinema sob o olhar de Salazar (Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2001).  
14Susana Constantino Peixoto da Silva, Arquitectura de Cine-Teatros: Evolução e registo [1927-1959] Equipamentos de cultura e lazer em Portugal 
no Estado Novo (Coimbra: Almedina, 2010).  
15 Rafaela Sousa, «A sociabilidade no Cine-Teatro Augusto Correia de Vila Nova de Famalicão (1962-1989)». (Dissertação de Mestrado em 
História, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2014). 
16José Mattoso, dir., História de Portugal [8 volumes] (Lisboa: Editorial Estampa, 1997-2001). 
17Joel Serrão e A.H de Oliveira Marques, dir., Nova História de Portugal Vol. XI – Da Monarquia para a República (Lisboa: Editora Presença, 1987). 
18José Adriano Oliveira Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo de Monção (Monção: Desportivo de Monção, 2008).  
19José Adriano Oliveira Cruz, Banda Musical de Monção: 1792-2014 – 222 anos ao serviço da cultura (Monção: Banda Musical de Monção, 
2014).  
20José Viriato Capela, Autor da apresentação, Monção em “O Minho Pittoresco (Braga: Casa Museu de Monção, 2002), 45. 
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o estude de Anna Campos, o Alvarinho transforma-se num autêntico produto em termos 

comerciais no século XX, dado o peso que este adquiriu em termos de estímulo da economia local. 

Em 1938, para a patenteação do Alvarinho e a formação da marca “Cêpa Velha, a comercialização 

deste vinho alcança um marco significativo, através da criação, nesse mesmo ano, da Empresa 

Vinhos de Monção Lda., sociedade de Manuel Cerqueira e Carlos Alves21. Inicia-se então um ciclo 

novo da casta Alvarinho que ganha protagonismo ao longo do século XX até ao presente. 

 

Mapa 1- Distrito de Viana do Castelo dividido por concelhos 

Fonte: IGEO, Instituto Geográfico Português. 

 

Mapa 2 - Concelho de Monção dividido por freguesias 

Fonte: CAOP, Carta Administrativa Oficial de Portugal, 2013.

                                                             
21Anna Katherine Pinto Campos, «O Alvarinho como produto impulsionador do enoturismo em Monção», (Dissertação de mestrado em Património 
e Turismo Cultural. Braga, Universidade do Minho, 2012), 42.  
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1. Praça da República, ou Terra Nova; 
2. Praça Deu-la-Deu, ou Terreiro;  
3. Igreja Matriz; 

4. Paços do Concelho (Câmara Municipal d 

Monção); 

5. Igreja dos Capuchos; 

6. Igreja da Misericórdia; 

7. Parque das Caldas e Estabelecimento 

Termal; 

8. Alameda dos Néris; 

9. Cine-Teatro João Verde; 

10. Cine-Teatro Monçanense; 

11. Estação dos caminhos-de-ferro de 

Monção; 

12. Café e Pensão Chave D’Ouro; 

13. Café das Termas; 

14. Café-Bar Mané; 
15. Café Escondidinho; 

16. Casa do Curro; 

17. Café Raiano; 
18. Café Central; 
19. Hotel-Pensão Central; 
20. Café Mira Espanha; 

21. Taberna O Copita; 
22. Restaurante-Pensão Teresa Gomes; 

23. Barbearia/Papelaria da Família Vieira; 

24. Pensão Vaticano; 

25. Quartel da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Monção; 

26. Taberna O Presa; 
27. Restaurante-Pensão Londrina. 

 

Mapa 3 – Centro histórico de Monção (Vila) 

Fonte: Câmara Municipal de Monção (CMM), Roteiro do centro histórico da vila de Monção, Monção
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Do ponto de vista demográfico, a análise do comportamento da população do concelho de 

Monção entre 1864 e 1970 (conferir Gráfico 1) evidencia um crescimento modesto e 

moderadamente irregular até 1900. A partir desta década e até 1911, constata-se um crescimento 

ligeiro da população a que se segue, entre as décadas de 1920 e 1930, um decréscimo motivado 

pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, combinado com a crise aliada ao surto de tuberculose 

dos anos 30 e a crise económica internacional. As décadas seguintes evidenciam um crescimento 

sensível até aos anos 50, momento a partir do qual se inicia um recuo no crescimento, à 

semelhança de outras regiões do norte do País, em resultado do incremento da emigração, 

sobretudo orientada para a França, a Suíça e a Alemanha, que se prolonga até aos anos 70. São 

sobejamente conhecidas as razões deste surto migratório relacionadas com a procura de melhores 

condições de vida e a partir dos anos 60, com a fuga motivada pela guerra colonial.  

 

Gráfico 1 - Movimento demográfico do concelho de Monção entre 1864 e 1970 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (doravante INE), Censos da População de Portugal [1864-1970] 

A emigração, conforme iremos ver mais adiante no texto, vai ter um peso determinante, 

sobretudo em termos económicos para o concelho, algo comum ao noroeste português. O 

problema da emigração neste período, no contexto da ditadura salazarista, pontua-se pela sua 

proibição em termos legais, levando à clandestinidade das saídas. Toda esta situação levou a que 

se desenvolvessem verdadeiras «redes de “engajadores”, que por razões diversas, entram no 

negócio do “contrabando humano”. «(…) Assim, no periodo de 1960-65, foram levantados 841 

processos no Tribunal de Monção, sendo 198 por engajamento e 10 por falsificação de 

documentos. Destes 841 casos, 42 são relativos a mulheres. O pico mais alto regista-se em 1963, 

com 235 casos. No ano de 1962 tinha ascendido a 219 e em 1964 baixou para 198, marcando 
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a tendência da descida.»22 Toda esta temática relativa à saída de ativos do País é descrita nas 

memórias de Clemente Sá Vieira, fonte a que nos referiremos mais à frente, como é exemplo a 

citação que se segue: «Na segª feira 8 de Maio de 1961 foram para a França a Ermelinda 

(sobrinha) e a Conceição filha do Manuel Brito»23; «Para a França. O meu antigo empregado 

Manuel Domingues foi para França no dia 27 de Abril de 1962.»24 e ainda «O meu genro Luis foi 

para França no dia 5 de Maio de 1962»25. 

As fronteiras entre Portugal e Espanha, à época do Estado Novo encontravam-se fechadas 

existindo, no entanto, uma embarcação que segundo se apurou funcionava pelo menos desde 

inícios do séc. XX, comummente conhecida com o vernáculo de bote pela população monçanense 

e posteriormente um transbordador que efetuava a travessia do Rio Minho e ligava Monção com 

Salvaterra do Miño, no entanto, esse bote era pago, e haveria o controlo da Guarda Fiscal à 

chegada. A par das dificuldades económicas e da precaridade em termos de bens de primeira 

necessidade, desenvolveu-se, sobretudo a partir da conjuntura da 2ª Guerra Mundial, uma rede 

de contrabando que assolou o concelho de Monção, muito à parecença do que se notava em 

outras zonas fronteiriças, quer mais a Norte, quer mais a Sul do país26. 

Por seu turno, a análise do comportamento demográfico da freguesia de Monção 

(conforme o Gráfico 2) denota tendências ligeiramente diferentes quando comparadas à escala do 

concelho. O crescimento populacional, passe as quebras em 1920 e 1960, é bastante notável, 

sendo que uma das razões que explica este movimento se prenda com o maior afluxo de pessoas 

para a vila, movimento que talvez esteja intrinsecamente ligado à melhoria de condições de vida 

nesse local.27 

                                                             
22Ernesto Português, Cadernos de contas de um barbeiro. Memórias de Monção (Monção: Câmara Municipal de Monção, 2010), 192. “A 
“Emigração do Alto Minho (1960-1965)”. Trabalho realizado por Manuel António Rodrigues, José Rodrigues Lima, José Rodrigues Afonso e 
Ernesto Português, no âmbito da cadeira de História Contemporânea de Portugal, da regência de Doutor Victor Sá, da Universidade do Porto. 
23 Arquivo Municipal de Monção (doravante AMM), Cota 1-A.10.5.3-6, [p.34].  
24 AMM, Cota 1-A.10.5.3-6, [p.103]. 
25 AMM, Cota 1-A.10.5.3-6, [p.104]. 
26 Para um melhor conhecimento sobre a temática do contrabando, consultar as seguintes obras: Dulce Freire e Inês Fonseca e Eduarda Rovisco, 
eds., Contrabando na Fronteira Luso-Espanhola: Práticas, Memórias e Patrimónios (Lisboa: Edições Nelson de Matos, 2009); Luís Cunha, 
Memória Social em Campo Maior (Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2006). 
27 Para uma ótica mais atual ver: Albertino Gonçalves, coord., Perspectivas de Desenvolvimento do Município de Monção (Monção: Casa Museu 
de Monção, 2008)  



7 

 

Gráfico 2- Movimento demográfico da vila de Monção entre 1864 e 1970 

Fonte: INE, Censos da População de Portugal [1864-1970]. 

 

No que diz respeito às taxas de alfabetização, dado importante para a investigação em 

curso, devido ao peso da leitura na divulgação de hábitos e novas práticas culturais e de lazer, o 

concelho de Monção regista em 195028, índices razoáveis, uma vez que praticamente cerca de 

metade da população é alfabetizada (em rigor, 49,59%). No caso da freguesia de Monção os 

índices da vila são ainda mais favoráveis, pois 60,88% da população residente na sede do concelho 

sabia ler. Quanto à divisão por géneros, é o sexo masculino que se evidencia mais privilegiado29. 

Todas as medidas estatais que tinham sido ao longo dos tempos implementadas, e mais 

significativamente com a Implantação da República e com o Estado Novo pareciam finalmente, 

surtir algum efeito, embora «em 1950, quando comparado com a maioria dos países europeus, 

Portugal continuava a apresentar uma elevada taxa de analfabetismo, sendo a discrepância ainda 

mais evidente relativamente aos países mais desenvolvidos do norte da Europa.»30 

Do ponto de vista turístico e patrimonial o concelho na época em evidência tinha alguns 

pontos de destaque, por exemplo, o equipamento termal de que a vila era provida e que falaremos 

                                                             
28 Censos da População de Portugal [1864-1970]. O ano de 1950 é o único em que surgem informações deste tipo acerca da alfabetização, 
informações que são no entanto, importantíssimas para o presente estudo. 
29 Para maior aprofundamento neste ponto ver o estudo: Rui Ramos, «Culturas da alfabetização e culturas do analfabetismo em Portugal: uma 
introdução à História da Alfabetização no Portugal contemporâneo», Análise Social, XXIV, n. 103-104 (1988): 1067-1145; e Censos da População 
de Portugal [1864-1970]. 
30Ana Campos, «Novos rumos da educação no Estado Novo: influência da abertura da economia portuguesa no pós-II Guerra Mundial no sistema 
de ensino português» (comunicação no encontro APHES, Coimbra, 2011). 
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mais aprofundadamente à frente. O palácio da Brejoeira, as muralhas, a Ponte de Mouro, os 

principais sítios de culto, entre outros locais, formavam o atrativo turístico da vila.  

O surgimento do comboio em Monção foi muito importante no aspeto do turismo e do 

desenvolvimento da própria comunidade. A vila passa a ser munida de caminho-de-ferro desde 

1911, e tendo sido inaugurada a estação em 1926, inscrevendo-se, assim, no plano de 

desenvolvimento ferroviário de Portugal próprio na época. Este importante meio de transporte de 

inícios do século funcionava perfeitamente na ambiência da vila, encurtando, como é evidente, as 

distâncias entre Monção e as localidades mais próximas no distrito de Viana de Castelo. A afluência 

de pessoas de fora, sobretudo na ocasião das festas era marcante, como o ilustra este excerto 

que reproduzimos, datado de 1955 que se encontra numa edição do jornal A Terra Minhota: «(…) 

a CP organizara para esse dia um comboio especial do Porto, para esta vila o qual trouxe lotação 

esgotada (…)»31, isto na ocasião da Festa em honra à Virgem das Dores, principal atração da vila 

de Monção.  Podemos afirmar que a chegada do comboio a Monção deu um bocado de vida á 

localidade, os jornais chegavam por essa via, as próprias fitas do cinema também, e tal como 

esses chegavam muitos mais bens por esse meio, como era de esperar, fomentando o 

desenvolvimento de Monção em todos os níveis.  

1.3 - Conceito de Sociabilidade 

  A importância do termo sociabilidade ganha relevância com a conceptualização 

agulhiana, traduzida na «aptidão humana para viver em grupos e na passagem desses grupos do 

estado informal ao estado formal, através da criação de associações voluntárias nas quais os 

indivíduos de interrelacionam»32. No entanto há que esclarecer que o conceito de sociabilidade 

parte das conceções sociológicas enunciados por Simmel, Weber e Gurdvitch e que só nos anos 

sessenta Maurice Agulhon a insere no campo da história e como objeto historiográfico.33 A obra de 

Agulhon foi a base de inspiração para os trabalhos posteriores que foram surgindo em França, 

Espanha, Itália e mais recentemente em Portugal, conforme adiantamos previamente. 

O campo dos estudos sobre a sociabilidade foram ganhando terreno nas décadas finais 

do século XX, atribuindo-se destaque em particular aos espaços - cafés, tabernas, s associações 

                                                             
31 A Terra Minhota, nº 134, 1 de setembro de 1955, p.1.  
32 Sousa, A Sociebilidade no Cine-Teatro…, 13.  
33 Canal, La sociabilidad en los estúdios sobre la…., 36. 
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operárias e outras (nomeadamente agrupamentos políticos e maçónicos, desportivos ou musicais), 

bem com às modalidades e práticas de interação social, cultural e recreativa.  

Segundo Felix Ibañez, a sociabilidade formal recai nas interações humanas que se 

desenvolvem dentro de um certo tipo de associação, como esclarece a propósito do seu estudo 

sobre Burgos:  

«Todo este conjunto de actividades, obras complementarias, reuniones, lugares para el 
ócio, etc. Resultán ámbitos perfectos de sociabilidad. Socios activos de Círculo, adscritos 
al sindicato correspondiente correspondiente, membros de las juventudes obreras 
católicas, empleados de la Caja, hijos y familiares de los sócios confluían vários dias a la 
semana en la sede social del Círculo(…)»34. 

O conceito de sociabilidade informal apresenta-se ligeiramente diferente. As palavras-

chaves que clarificam o conceito são três: ócio, ação coletiva (que não se inscreve em movimentos 

associativos ou outras estruturas formais) e vida quotidiana. Ao contrário do que se revela no 

conceito da sociabilidade formal, a informal não se desenrola dentro de um contexto de normas 

rígidas. A sociabilidade informal engloba pois todo o tipo de interações humanas que se podem 

desenvolver num contexto laboral ou quotidiano. Em suma, segundo a conceção de Félix Ibañez,  

«La sociabilidade informal se articula en torno a cuatro ejes principales: las relaciones 
familiares o de vecinidad (veladas, turtulias, reuniones); el espácio físico de la relación, 
donde se aprecia un processo que sustituye los tradicionales lugares de encuentro religioso 
por espácios dessacralizados (calles, plazas, teatros, plazas de toros); las celebraciones en 
massa o rituales (fiestas, processiones, romerías); y el contrapunto representado por el 
predomínio de la taberna entre las clases populares y ele café en la burguesia»35. 

Não obstante, é de relevar a importância do número crescente de estudos e investigações 

que me permitiram alargar o campo das práticas de sociabilidade, sobretudo a partir dos anos 80, 

como o esclarece a passagem seguinte:  

«esta evolución podría explicar en parte la reorientación de los proyectos de investigación 
y los multiples intentos por abordar la sociabilidade desde una perspectiva más abierta, 
estudiando en particular el amplio abanico de las relaciones informales, tanto en la esfera 
publica como en la privada.»36  

A definição de sociabilidade do historiador Rui Cascão afigura-se uma referência capital 

para o nosso estudo:  

«Por sociabilidade entende-se a aptidão geral dos indivíduos (e dos grupos) para viverem 
de modo mais ou menos intenso as variadas relações que se estabelecem em qualquer 
sociedade organizada, aceitando certas regras de convivência e alienando uma parte da 

                                                             
34 Ibañez, Sociabilidad en Burgos…, 154. 
35 Ibañez, Sociabilidad en Burgos…, 164. 
36Lecuyer Marie-Claude, «Las aportaciones de los historiadores e hispanistas franceses: Balance de una década», em Sociabilidad en la España 
Contemporánea – Historiografia y problemas metedológicos, coord. Elena Zorilla. (Valladolid: Los Autores, 2002), 11. 
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sua liberdade pessoal. A sociabilidade exprime-se de muitas formas, nomeadamente 
através de lazer e da festa»37.  

A palavra sociabilidade em Portugal surge pela primeira vez citada em 1720 no 

Vocabulario Portuguez e Latino de Raphael Bluteau cujo significado era – «inclinação a viver em 

companhia dos outros. O gosto de fazer vida Commua. Societates, amor.» 38  O termo foi sendo ao 

longo do tempo adaptado e readaptado, à medida que iam surgindo alguns novos nomes que 

ajudam a formar o termo sociabilidade segundos os parâmetros que conhecemos hoje em dia. 

Por exemplo é de «salientar, a ausência da palavra convívio dos dicionários (…) até ao séc. XIX. 

Mesmo quando é introduzido, o termo convívio não fica imediatamente relacionado com a palava 

sociabilidade, mas sim convite.» 39 

Quando estudamos as práticas de sociabilidade não podemos deixar de lado os principais 

dinamizadores destas interações: o papel da burguesia e do associativismo nos seus vários 

estratos sociais. 

Desta forma, é necessário esclarecer o papel preponderante que a burguesia foi 

adquirindo à medida que entrámos na época Contemporânea, a classe que suplantou a nobreza 

como ditadora dos bons costumes. É entre ela que encontramos um dos mais importantes 

dinamizadores de sociabilidade, através dos seus valores acerca do que é moralmente correto e 

da melhor maneira para se utilizar o tempo de ócio. A burguesia vai-se assim tornando, à medida 

que se contemporiza o mundo, na classe padrão para todas as outras. Para o “bom desenrolar” 

da sociabilidade, ao longo do século XIX foram lançados Manuais de Cividade, que eram, nada 

mais, nada menos, que livros com certas normas que ajudavam a delimitar a burguesia como a 

classe dominante, onde se transmitia os seus valores para a população em geral. A burguesia 

oitocentista valorizava sobretudo três fatores chave: As relações familiares; a educação e as boas 

maneiras e costumes; e valorização do ócio e do lazer.40 

Os estudos no campo da sociabilidade encontram na época contemporânea uma baliza 

cronológica privilegiada, pois é através da revolução industrial com movimento operário e 

ascendência da burguesia, que se procede a uma mudança de pensamentos, levando à 

democratização de certos espaços, e consequentemente ao surgimento de novos eventos e 

                                                             
37Cascão, Vida Quotidiana e sociabilidade…, 439. 
38Raphael Bluteau, Vocabulario portuguez e latino… (Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1720), 684. 
39 Sousa, A sociabilidade no Cine-Teatro…, 13.  
40Irene Vaquinhas e Rui Cascão, «Evolução da Sociedade em Portugal: A lenta e complexa afirmação de uma civilização burguesa», em História 
de Portugal Vol. 5 – O Liberalismo, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1998), 387. 
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práticas de sociabilidade. No entanto não podemos suprimir que muitas destas práticas foram 

legado direto da aristocracia, como por exemplo a vida de salão e as idas ao teatro como expoentes 

máximos culturais dessa classe ainda no século XVIII. 

Até ao século XIX os tempos livres eram uma mera regalia da classe aristocrática, no 

entanto com a relevância que a burguesia passa a obter como classe padrão, emulando práticas 

aristocráticas mas também criando costumes próprios, e com a luta operária pelos direitos, isso 

passa a ser algo acessível a todos. Foi a própria «reformulação dos ritmos do trabalho, ligada à 

revolução industrial, começa então a impor uma nova distribuição dos tempos sociais.»41 A 

burguesia vai passar a partir de então a ocupar o lugar que antes era preenchido pela aristocracia, 

passando frequentar as praias, as termas, as óperas, os cafés, os teatros etc. Ao mesmo tempo 

que o faziam com intenção de se autopromoverem como classe moralizadora e promotora dos 

bons costumes. 

Ao contrário da aristocracia que a partir de então ou se encerrava mais nos seus palácios 

ou se dirigiam a lugares mais exóticos e caros, a burguesia começa a promover novos espaços de 

sociabilidade, como são exemplo os teatros de variedade e os cafés concerto, que estavam muito 

em voga no século XIX, «o sucesso foi imediato. Depressa nobres e burgueses fizeram dele a sua 

forma privilegiada de distração.»42 

 O século oitocentista foi importantíssimo para o contexto das sociabilidades pois o espaço 

público cada vez mais ganhava ao espaço privado, foi o século onde se notabilizou o passeio 

público, foi o século que viu as grandes “marchas” de burgueses na rua a fazerem o seu show off 

para a comunidade, foi o século onde os pequenos poderiam sonhar em imitar esses costumes.  

No caso de Portugal temos um quadro bastante semelhante ao que se passava no resto 

da Europa, na sua devida escala. A classe alta divertia-se com os seus bailes privados, onde era 

costume se dirigirem tanto os aristocratas como a burguesia, no entanto, sempre com distinção 

social. A burguesia olhava para a aristocracia como um modelo a seguir e aprendia com ela nessas 

parcas ocasiões. Além da sociabilidade das classes privilegiadas se desenvolver nos espaços mais 

                                                             
41 Alain Corbin, «A história dos tempos livres», em A História dos Tempos Livres. O Advento do Lazer, coord. Alain Corbin (Lisboa: Teorema. 
2001),.7. 
42 Gabriella Turnaturi, «As metamorfoses do divertimento citaino na Itália unificada (1870-1915)», em A História dos Tempos Livres. O Advento do 
Lazer, coord. Alain Corbin (Lisboa: Teorema. 2001), 217. 
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privados, estas também gostavam de se mostrar nos espaços públicos, e passavam a frequentar 

sítios de renome mas também a criarem novos espaços43.  

No que toca às classes trabalhadoras e sobretudo aquelas que trabalhavam no setor 

primário, o trabalho e o lazer miscigenam-se, por vezes, sendo que como é evidente existem nas 

zonas rurais tempos mortos, onde não existe trabalho. Conforme Alan Corbin nos refere, «no seio 

desta sociedade rural, é preciso saber matar o tempo.»44 E as principais maneiras de o fazer num 

meio ruralizado seria ora através da religião e da ida à missa, ora através das festas e convívios 

que se faziam, intrinsecamente ligados ao trabalho. Se nos reportarmos ao caso em estudo e à 

localização de Monção, um dos grandes convívios anuais onde o trabalho e o lazer andam quase 

de mãos dadas, é sem margem para dúvida, na época das colheitas, nomeadamente as vindimas. 

Regra geral nas vindimas enquanto se trabalha vai-se dando um “dedo de conversa” e no fim do 

dia ou da vindima geral é de bom costume realizar-se um almoço ou jantar de confraternização 

entre o dono da propriedade e os trabalhadores. Outro aspeto muito interessante que se evidencia 

muito é nas comunidades mais pequenas, a entreajuda entre os agricultores, onde um vai ao 

terreno do outro vindimar, para depois esse outro ir à casa do que lhe foi ajudar e assim 

sucessivamente, este aspeto é muito recorrente desde tempos imemoriais, na freguesia de Tangil 

em Monção, conforme foi apurado numa das recolhas de testemunhos orais realizadas45. No meio 

de toda esta azáfama e num contexto muito anterior à regularização dos meios de comunicação, 

estas ocasiões de trabalho e lazer, serviam ainda para se trespassar muitos ensinamentos e 

técnicas da lavoura aos mais novos. Também era muito usual a reunião de pessoas à volta de 

uma fogueira ou de uma mesa para se contarem histórias, cantares, leituras em voz alta 

(geralmente por parte das crianças que seriam mais instruídas devido às evoluções no ensino) e 

jogos lúdicos, por exemplo.  

Além destas formas, de sociabilidade num contexto mais laboral, existem momentos de 

evasão fora do trabalho nos meios rurais conforme já foi frisado, esses momentos realizam-se 

sobretudo na ocasião das festas, onde geralmente há um tempo mais morto na altura da lavoura, 

a época do estio é a mais propícia a tais festas. Regra geral a que maior protagonismo ganha é a 

festa do santo padroeiro da cidade ou vila em questão, por exemplo em Monção é com a Senhora 

                                                             
43 Informações consultadas em José Mattoso, dir., História da Vida Privada em Portugal (4 vols.) (Lisboa: Temas e Debates, 2011); E versão 
traduzida de Phillipe Ariès e Georges Duby, dir., História da Vida Privada (5 vols.) (Porto: Edições Afrontamento, 1989).  
44 Jean-Claude Farcy, «O tempo livre na aldeia (1830-1930)», em A História dos Tempos Livres. O Advento do Lazer, coord. Alain Corbin (Lisboa: 
Teorema. 2001), 274. 
45 Entrevista. Otávio Gomes. 27 de julho de 2015.  
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das Dores que se se estende «por vários dias, a romaria representa uma grande rutura na vida da 

comunidade.»46  

Fora estas ocasiões públicas, no seio privado também encontramos situações de regozijo 

e de evasão, por exemplo com as grandes datas da vida que se celebram sobretudo com 

conotações religiosas, são pois os batismos, as primeiras comunhões e os casamentos, onde o 

meio familiar se reúne, por vezes sem se verem há muito tempo e interagem entre eles, num tipo 

de sociabilidade informal, e “à mesa”.  

 À medida que se começa a entrar pelo século XX e os novos inventos entram na vida das 

pessoas, como por exemplo o cinema, começam também a surgir novos espaços públicos que 

facilitavam esta interação entre pessoas num contexto semelhante. A massificação tornou-se uma 

realidade, todos os que queriam ir ao cinema ou ver um jogo de futebol passa a estar ao alcance 

de todos. Os fatores de distinção entre as classes nestes espaços residia sobretudo no local onde 

se sentavam e no preço dos bilhetes. 

 No Estado Novo, o quadro dos costumes de lazer e sociabilidade não se alteram 

significativamente, no entanto, face à abertura que o país teve para com o exterior, sobretudo a 

partir da década de 50, modernizam-se certos aspetos. 

Dentro, ainda, dos dinamizadores de sociabilidade temos as associações de vário cariz, 

politico, religioso e social, que podem ser associações lúdicas, culturais, recreativas e de 

beneficência.  

Em Portugal o associativismo livre, tem a sua época de ouro na segunda metade do século 

XIX, muitos deles inseridos num quadro laboral especifico, devido às pressões dos trabalhadores, 

e com a vaga crescente da sindicalização, as associações deste tipo vão crescer ainda mais a 

partir da década de 20 do século XX. Fala-se de associativismo livre pois a partir de 1933 com a 

vigência do estado corporativista de Salazar, onde as associações sindicais passam para a total 

tutela do Estado, elas não se extinguem, no entanto, passam a responder ao Estado, conforme 

nos indica Maria Alexandre Lousada.47 

                                                             
46 Farcy, O tempo livre na aldeia…, 285. 
47 Maria Alexandre Lousada, «Tradição e renovação nas associações profissionais», em Associações Profissionais em Portugal, org, João Freire 
(Oeiras: Celta Editora, 2004), 29.  
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Existem outro tipo de associações que não laborais ou politicas, mas de âmbito cultural 

ou desportivo, como por exemplo, as sociedades de baile, ou as Bandas filarmónicas, assim como 

os clubes de futebol ou de outra atividade desportiva em questão. 

No caso de Monção, à época em estudo e conforme nos foi possível ir apurando, com o 

levantamento realizado das fontes e sobretudo com os testemunhos orais48, haviam determinados 

órgãos que proporcionavam atividades de cariz cultural e de lazer, sendo três os principais órgãos 

de mobilização: A Associação de Socorros Mutua Artística Monçanense, fundada nos fins do século 

XIX; a Santa Casa da Misericórdia cujas origens nos remetem aos fins do Século XVI; e por fim a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Monção que conhece a sua fundação no ano de 1900, 

conforme podemos evidenciar, por exemplo, com este excerto do Jornal A Terra Minhota de 1955, 

que nos diz que: «Festejou no passado dia 19 de Março a Briosa Corporação dos Bombeiros 

Voluntários de Monção o seu 55º aniversário, no dia de S. José seu glorioso patrono»49.  

1.4 - Corpus documental e metodologia   

A pergunta de partida que delineamos no início da investigação foi a seguinte: Como 

conhecer e caracterizar as práticas de sociabilidade culturais e recreativas na vila de Monção 

durante o período do Estado Novo? 

Orientados pela bibliografia da especialidade, iniciamos as pesquisas nos arquivos 

públicos de Monção, a saber: Arquivo Municipal de Monção (de ora em diante AMM), Arquivo do 

Jornal Terra Minhota. A disponibilidade de fontes levou-nos a limitar o período de estudo entre os 

anos 40 e 70 do século XX. 

 

Os Cadernos de contas e de apontamentos de interesse histórico local 

As pesquisas no AMM levaram-nos a contactar uma importante fonte para o nosso estudo: 

os Cadernos de contas e de apontamentos de interesse histórico local (de ora em diante Os 

Cadernos), do espólio de Clemente Lira Vieira. Os Cadernos encontram-se organizados segundo 

uma serie contínua anual desde 1894 até 1962. Foram escritos por dois autores, pertencentes a 

duas gerações da família Vieira. Encontram-se organizados em três conjuntos de acordo com o 

registo arquivístico. O primeiro conjunto estende-se entre outubro de 1894 e setembro de 1918; 

                                                             
48 Entrevista. José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
49 A Terra Minhota, 1 de abril de 1955, p.1.  
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o segundo cobre o período entre outubro de 1918 e novembro de 1945; e o último reporta-se a 

dezembro de 1945 a agosto de 1962. De acordo com as balizas cronológicas estabelecidas para 

o nosso estudo, exploramos exaustivamente os segundo e terceiro conjuntos, o que totaliza uma 

vintena de cadernos. Os Cadernos são manuscritos e apresentam-se muito bem conservados. A 

sua dimensão é variável e oscila entre um máximo de 200 páginas, uma dimensão intermédia de 

cerca de 120 páginas até aos menos volumosos que apresentam cerca de 70 páginas. 

 

Figura 1 - Caderno referente a 1921-1923. AMM 

Segundo informação veiculada através de familiares, o primeiro autor dos Cadernos foi 

António Sá Vieira. Nascido a 1 de novembro de 1857, foi barbeiro de profissão, mas dedicou-se 

conjuntamente à comercialização de jornais e revistas no seu estabelecimento, como veremos 

mais detalhadamente no capítulo dois da tese. Encetou o registo memorialístico com a idade de 

37 anos e deu por terminado aos 80 anos. Veio a falecer a 18 de julho de 1938, com a idade 

avançada de 80 anos. 

O segundo redator foi o seu filho, Clemente Sá Vieira. Nascido a 8 de abril de 1897, no 

limiar do séc. XX, seguiu o ofício de barbeiro. A partir de julho de 1938 assumiu o legado do seu 

pai em termos de atividade profissional: a exploração do estabelecimento e respetiva profissão e 

a venda de imprensa periódica. Retomou, analogamente, a prática memorialista. Em julho de 

1938, com 41 anos, com mais quatro anos que o pai, inicia o registo nos Cadernos. Importa em 

todo o caso assinalar, que, comparativamente ao seu pai, os seus registos espelham menor 

detalhe ainda que incidam sobre o mesmo corpo de assuntos fixado por seu pai. Terminou a 

redação dos Cadernos em agosto de 1962, por razões que não conseguimos apurar. Veio a falecer 

a 16 de dezembro de 1979 com 82 anos.  



16 

A propriedade do espólio recaiu no neto do primeiro autor, Clemente Lira Vieira, também 

ele barbeiro de profissão, nascido a 10 de abril de 1932 e que viria a falecer a 21 de Dezembro 

de 2004 com 72 anos. Mais tarde os seus descendentes ofereceram o conjunto de Cadernos ao 

Arquivo Municipal de Monção, atendendo ao seu valor memorialista. 

A fonte apresenta, geralmente, um quadro onde constam os números de jornais/revistas 

que chegavam à loja diariamente com o objetivo da venda e cumprimento das encomendas que 

eram feitas. Terá sido esta a razão que esteve na origem dos Cadernos. O registo sistemático da 

receção e venda de jornais e títulos de revistas permitiu-nos acompanhar a difusão da leitura na 

vila de Monção e ao mesmo tempo aceder a um universo de interação e de sociabilidade particular, 

o que explica o interesse que depositamos na exploração e análise desta fonte. Em paralelo, os 

autores dos Cadernos registaram apontamentos vários sobre o quotidiano da vila, mormente em 

termos de vida associativa e dinâmica cultural e recreativa, articulada com os acontecimentos que 

pautaram a vida política nacional e internacional, informação que se revelou primordial para a 

abordagem do mundo, na perspetiva local. A exploração da fonte foi realizada de acordo com dois 

parâmetros: recolha e tratamento da informação quantitativa relativa ao comércio de jornais e 

levantamento exaustivo dos elementos sobre marcos significativos da vila.50 

 

A imprensa local – A Terra Minhota  

O periódico local de maior envergadura que consultamos exaustivamente foi A Terra 

Minhota, em arquivo próprio (ver Figura 2). 

                                                             
50Categorias temáticas lançadas na Base de Dados a partir da exploração dos Cadernos de contas e apontamentos de interesse histórico local: 
Informações sobre o autor (es) – categoria 1; Informações sobre o ofício e estabelecimento – categoria 2; Informações sobre o quotidiano da vila 
de Monção- – categoria 3; Informações pitorescas sobre a região Norte – categoria 4; Informações e acontecimentos nacionais, – categoria 5; 
Informações e acontecimentos nacionais, – categoria 6; Informações sobre fronteira – categoria 7; Outros assuntos – categoria 8.  
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Figura 2 - Capa de A Terra Minhota, junho, 1949. AMM  

 A vida deste periódico local monçanense começou no dia 1 junho de 1949, quando é 

publicado o seu primeiro número. Curiosamente, a primeira página do 1º número é dedicada aos 

preparativos relativos à inauguração do Cineteatro João Verde a 11 de Junho desse mesmo ano.  

 O jornal foi dirigido pelo seu proprietário João Henrique Alves. Já Joaquim Martins Vieira 

ocupava os cargos de editor e redator. No período de cerca de 25 anos explorados, entre junho 

de 1949 e junho de 1974, estas duas figuras continuam a encabeçar esses cargos. A sede do 

jornal não mudou de sítio no período observado. Localizava-se na Rua General Pimenta de Castro, 

26-28 em Monção. Quanto à tipografia, a responsável pela produção do jornal foi, inicialmente, a 

Tipografia Alto Minho Lda. Mais tarde, a Terra Minhota passou a ter tipografia própria. 

  A Terra Minhota assume-se como o «quinzenário defensor dos interesses de Monção». 

Através desta pequena frase conseguimos logo decifrar dois pontos caracterizantes deste órgão 

de comunicação local, o primeiro que se trata de uma edição quinzenal, e o segundo que se trata 

de um periódico de cariz mais regionalista, com mais tendência a focar-se na localidade de 

Monção. 
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A dimensão do jornal ao longo do período em estudo sofreu poucas alterações. 

Inicialmente o jornal contava com edições de 4 páginas cada. Na década de 50, passa a apresentar 

6 a 8 páginas, número que é elevado para ao 10 páginas, nos finais dos anos 60 e inícios dos 

anos 70, ainda que com variações. As únicas exceções reportam-se às edições especiais 

relacionadas com o aniversário do jornal, 1 de junho, cujo número de páginas varia entre as 10-

12 páginas, chegando a atingir valores entre as 20 e 30 páginas. 

 A composição do jornal é simples e praticamente não variou ao longo do período em 

estudo. Na primeira página são lançadas as grandes manchetes da quinzena, cujas notícias se 

prolongam às páginas seguintes. As notícias sobre Monção e freguesias do concelho figuram na 

página seguinte, enquanto a 2ª folha é reservada às notícias da vila. A longevidade do periódico e 

o aumento compassado do número de folhas, enriquecido pela abundante publicidade, são 

sintomas evidentes do sucesso que a publicação granjeava a nível local.  

 O tipo de notícias que compõem este órgão de informação monçanense apresenta-se 

diversificado e cobre desde notícias informativas de todo o Concelho como as pequenas notícias 

relativas á vila. Os artigos de opinião são também abundantes e reportam-se a matérias relativas 

ao desenvolvimento local, passando pelo debate em torno da eletrificação da vila como a questões 

relativas ao turismo e outras. Figuram, analogamente, efemérides e notas elogiosas sobre ilustres 

da terra., a par do lugar de destaque reservado ao desporto, sobretudo sobre as jornadas e o 

percurso desportivo do principal clube de futebol de Monção, o Desportivo. A publicidade ocupa 

destaque particular a partir de meados da década de 50.  

Entre as seções reservadas à vida local são de assinalar duas crónicas. A primeira intitula-

se Pela Vila, mais tarde, a partir de 1955, surge outra crónica, rotulada interesse, Cá entre nós, 

redigida por Monciano, em jeito informal, que nos faz lembrar o género de gossip, onde o autor 

opina sobre matérias várias. Há lugar ainda para à seção reservada ao desporto, que recebe 

diferentes títulos no período em estudo, nomeadamente Secção Desportiva, Crónica Desportiva, 

ou simplesmente, Futebol, pela mão de Inominado, Ponta Esquerda, a par de outras curtas 

notícias sobre o tema. Sensivelmente, por volta dos anos 60, começam as secções lúdicas 

dedicadas a palavras-cruzadas, sopas de letras e outros passatempos. Ainda na mesma década, 

A Terra Minhota abre-se ao público feminino e passa a dedicar uma página, denominada Página 

Feminina, a questões contadas com o universo feminino, nomeadamente receitas de culinária, 

dicas de moda, crónicas femininas, entre outras.  
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O método de exploração consistiu no registo fotográfico das notícias que se revelavam 

importantes para o nosso estudo, após a leitura dos títulos e de uma primeira leitura. A construção 

de uma base de dados permitiu-nos organizar tematicamente a informação e o material pertinente 

para a nossa investigação51. Cumpre frisar que nestas operações tivemos presente muitas das 

orientações propostas pela literatura da especialidade consultada, em especial a operacionalização 

do conceito de sociabilidade informal, de acordo com o estudo de Feliz Ibañez, em Sociabilidade 

en la España Contemporánea – Historiografia y problemas metodológicos52. 

 

Arquivo Municipal de Monção  

Foram ainda consultados outros documentos, no estabelecimento arquivístico do concelho 

de Monção, o Arquivo Municipal.  

O AMM alberga alguma importante documentação para o nosso estudo. Destacam-se, em 

especial, o núcleo relativo ao Projeto para um cinema em Monção53 datado de 193854, que serviu 

de inspiração para o Cine-Teatro João Verde, composto por desenhos, assim como a Memória 

Descritiva e Justificativa de todo o projeto. Consultamos, ainda, de forma seletiva as Atas da 

Câmara Municipal e alguma correspondência recebida da Inspeção Geral dos Espetáculos. Outra 

fonte explorada consistiu na coleção de cartazes-programas de festividades locais (nomeadente a 

Festa em Honra à Virgem das Dores55 desde os anos de 1943 até à atualidade), e do Cine-Teatro 

João Verde56, entre 1949 e o seu fecho em 1986. Todos estes cartazes encontram-se disponíveis 

para consulta em formato digital. 

 Por último, cumpre destacar o acesso privilegiado ao espólio fotográfico privado de José 

Adriano Oliveira, deixando desde já um especial agradecimento ao seu proprietário, relativo a 

fotografias da época, algumas das quais já se encontram disponíveis online. 

                                                             
51 Noticias sobre o Cine-Teatro João Verde – categoria 1; Notícias sobre práticas desportivas e desporto em geral – categoria 2; Noticias sobre a 
Festa em honra à Virgem das Dores – categoria 3; Noticias sobre a Festa do Corpus Christi/Corpo de Deus/Festa da Coca – categoria 4;Noticias 
sobre outras Festas e Solenidades – categoria 5;Noticias sobre a Banda Municipal de Monção e eventos musicais – categoria 6; Notícias relativas 
ao Folclore – categoria 7; Notícias sobre outros espetáculos e eventos – categoria 9; Notícias sobre eventos relacionados com a caridade – categoria 
10; Notícias sobre obras e construções levadas a cabo pela Câmara Municipal de Monção – categoria 11; Noticias sobre a carência energética da 
vila de Monção – categoria 12; Notícias sobre espaços de sociabilidade (cafés, tabernas, etc.) – categoria 13; – Notícias sobre lazer e quotidiano 
– categoria 14. 
52 Ibañez, Sociabilidad en Burgos… 
 
54AMM, Projeto de um cinema para Monção, 1938. 
55 AMM, Cartazes das festividades em honra à Nossa Senhora das Dores. 
56 AMM, Cartazes de Espetáculos do Cine-Teatro João Verde. 
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 Consultamos, ainda, duas importantes fontes que se encontram disponíveis via online: a 

legislação presente no Diário de Governo, relativa ao projeto de construção e adaptação dos 

cineteatros57; e a informação relativa aos censos da população desde 1864 até 1970. 

 

Recolha e Testemunhos orais 

Um dos grandes núcleos de informação para este estudo consistiu na realização de 

entrevistas e recolha de testemunhos orais sobre espaços e práticas de sociabilidade em Monção, 

bem como eventos particulares. O universo de entrevistados foi selecionado a partir de informantes 

privilegiados que auferiam conhecimento sobre a dinâmica cultura e recreativa da vila. Procuramos 

incluir indivíduos pertencentes a vários segmentos sociais, na sua maioria de idade avançada, de 

forma a recolher testemunhos vividos. A entrevista foi realizada a partir de um guião construído 

previamente e foi registada em gravador.58 Posteriormente, passamos à sua exploração, 

transcrevendo os excertos mais ricos, de acordo com os critérios do nosso estudo. 

  

                                                             
57 Informação conseguida em: Silva, Arquitectura de Cine-Teatros… 
58 As entrevistas foram realizadas na etapa final da investigação, após termos um conhecimento significativo sobre os espaços, as sociabilidades e 
a história da vila. Desta forma, serviram para colmatar informações escassas ou inexistentes sobre os temas em estudo, muito em especial relativas 
a práticas sobre o cinema (Cine-Teatro João Verde), a festividades (Senhora das Dores, Festa do Corpo de Deus), espaços de sociabilidade (cafés, 
tabernas, restaurantes, praças e ruas).  



21 

Capítulo 2 – O universo das sociabilidades em Monção: uma caraterização 

2.1 - Os Cadernos: uma janela para as práticas do quotidiano monçanense 

 Oportuno será começar a nossa análise pelos elementos colhidos nos Cadernos de contas 

e apontamentos de interesse histórico local, título que corresponde à designação atribuída pelo 

Arquivo Municipal de Monção. Ora os Cadernos, não são nada mais, nada menos, que pedaços 

de memória, não só individual mas também coletiva, que nos ajudam a percecionar o 

funcionamento do quotidiano da vila de Monção, segundo o espírito da época, visto na perspetiva 

dos seus autores. Daqui a relevância desta fonte para o nosso estudo, como veremos. 

 Penso que é imperativo começar por conhecer os autores que registaram estes 

testemunhos e memórias coletivas pela riqueza de elementos que proporcionam. 

 O primeiro redator dos Cadernos, António de Sá Vieira, nasceu a 1 de novembro de 1857, 

em Monção, local onde viria a falecer em 18 de julho de 1938, com 81 anos de idade. Tanto a 

sua data de nascimento como a da sua esposa são por ele avançadas: «No anno de 1857 nasci 

eu Antonio Sá Vieira no dia 1 de Novembro. No dia 14 de outubro de 1863 nasceu a minha mulher 

pelas 4 horas da tarde»59. Desse matrimónio, que ocorreu no dia 10 de abril de 1882, nasceram 

dez filhos: apenas cinco sobreviveram, três do sexo feminino e dois do sexo masculino; a prole 

masculina seguiu a profissão do pai.  

António de Sá Vieira mudou de residência várias vezes, ao longo de toda a sua vida, 

conforme nos é apontado num excerto datado de 1935: 

«Caza da loja, vim para ele o dia 1º de Novembro de 1877 por loja de barbeiro de sociadade 
com o João Gonçalves Correia o (João do Café) só estivemos juntos 14 meses por ele ter ido 
pª Paredes de Coura que foi num dia e veio dipois 2 dias. Cazei-me estando na loja o dia 10-
4-1882. Fui viver pª a casa da Matilde sobrinha do Lino o dia 10 de Novembro de 1892 por 
a minha familia já não ter comudos na loja do meu oficio. No dia 1º de Setembro de 1898 
fui viver para a casa ao tempo da Mezericordia esta caza deixou de ser da Mezericórdia o dia 
1º de Janeiro de 1901 por o Dr. Luis José Dias a ter arrematado em Lisboa por 500,500 reis 
e deula a amante D. Amélia de Brito atualmente casada com o Manuel Barreiros: Deixeia a 
1-4-1935 por ir viver pª a casa da minha filha Iria fora das portas do Rozal o dia 18-3-1935»60.  

 Através destas passagens de foro mais pessoal entramos no seu universo familiar mais 

próximo bem como no campo das suas relações afetivas, relativas aos seus descendentes diretos. 

Atentemos em duas ilustrações em que nos descreve pormenorizadamente a morte de um neto, 

                                                             
59 Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 29.  
60 AMM. Cota 1-A.10.5.2-8. [p.12]. 
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chamado Clemente, vítima de uma doença intestinal em 1927, e da sua mulher ocorrida dois 

anos mais tarde:  

«Na noite de 26 par 27 de Outubro de 1927 faleceu o pequeno Clemente a meia noite e 
10 minutos de 27, tendo ele 4 anos e 5 mezes feitos a 7 do corrente. Este menino desde 
o principio do mez de Março que principiou a sofrer dos entestinos aponto de ficar só com 
a pelle e os óssos foi completamente desfigurado que não tinha parecenças com o retrato 
tirado à lavrador tirado a 1927 terça feira de entrudo junto com a prima Emilia. Está 
sepultado no cemitério campa Nº 866.»61; «No dia 15-5-1929 faleceu minha mulher a 1 e 
meia da tarde, tendo ela nascido a 14-10-1863 e casamos a 10-4-1882 faleceu com 65 
aos com 7 meses»62.  

 António Sá Vieira sabia ler e escrever, o que à época, finais do século XIX, constituía um 

facto marcante e distintivo. Retenha-se que em 1878, segundo a informação do respetivo Censo 

da População, cerca de 82,4 % da população portuguesa era analfabeta. Na vila de Monção, em 

1890, somente cerca de 37 % das pessoas eram alfabetizadas, o que correspondia a cerca de 

812 pessoas num universo de 2152 pessoas.63 O autor dos Cadernos encontrava-se neste pequeno 

grupo. Desconhecemos com rigor quais eram as suas habilitações escolares, mas admitimos que 

a sua instrução fosse muito elementar, atendendo à natureza da sua escrita que se apresentava 

simples, rudimentar e limitada64.  

 Nos Cadernos encontramos inúmeras referências sobre a sua atividade profissional. 

António Sá Vieira exerceu duas profissões em simultâneo, como referimos atrás: a de barbeiro e 

de vendedor de jornais e de artigos de papelaria. A aprendizagem do ofício de barbeiro foi feita na 

cidade do Porto, em 1873, experiência que lhe permitiu ter contacto com outro tipo de vivências 

e de costumes típicos de uma grande cidade. Frise-se que o Porto, nos finais do século XIX, era 

uma cidade mercantil e de trabalho fabril e que possuía um núcleo de capitalistas, nacionais e 

estrangeiros, sobretudo britânicos.  

Ao regressar a Monção em 1877, filia-se na Associação Artística Monçanense e inscreve-

se na categoria de Mestre Barbeiro. Desta associação viria a ser presidente, 42 anos mais tarde, 

em 1919, conforme nos ilustra o excerto de junho desse mesmo ano:  

«No dia 2-6-1919 reuniu a direção da Associação Artística Monsanense pª nos vogaes da 
direção encarregarem um do lugar de presidente visto o Zé Monteiro cendo ele o presidente 
estar na Galiza e o Alexandre Aragão o Sacratario também de achar ausente como 
monarquicos fui eu ocupar o lugar de presidente e o Zé Ribeiro Secretário»65.  

                                                             
61 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.36]. 
62 AMM. Cota 1-A.10.5.2-5. [p.136]. 
63 Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 31. 
64 Confrontar sobre o assunto em: Ramos, Culturas da alfabetização… 
65 AMM. Cota 1-A.10.5.2-1. [p.81]. 
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Data também de 1877, a instalação da sua barbearia e posto de venda de jornais, 

como se depreende do excerto de janeiro de 1931, quando muda para loja situada na Rua 

5 de Outubro em Monção, onde ainda hoje se encontra em atividade com a função de 

livraria:  

«No dia 18-6-1929 foi feito os docomentos do contrato do aluguer da loja entre o Clemente 
e o João Guimarães e familia. No dia 27-7-1929 foi a 1ª vez que principiamos a travalhar 
na nova loja. No dia 2-1-1931 entreguei a chave ós do António de Angola tendo eu estado 
naquele loja desde o 1-11-1877 até 24-11-1929».66  

Da análise dos relatos dos Cadernos podemos inferir que António Sá Vieira foi 

conquistando, no curso da sua vida, um certo estatuto de influência na vila de Monção, muito 

provavelmente em razão dos contactos que estabelecia através dos serviços de barbearia que 

realizava. 

António Sá Vieira exercia, por vezes, o seu ofício no domicílio de indivíduos de maior 

estatuto social e económico, sendo ainda apoiado e substituído, outras vezes, pelo seu filho, 

Clemente. O local mais mencionado nos Cadernos era o Palácio da Brejoeira, residência à época 

do Conselheiro Dr. Pedro Araújo, da cidade do Porto. A avaliar pelos testemunhos trespassados, 

mantinha uma relação de cordialidade com o Conselheiro, conhecendo até alguns pormenores da 

respetiva família do Conselheiro, como o indicia o excerto: «No dia 3-11-1919 foi o Clemente a 

Brejoeira cortar o cabelo ao filho do Concelheiro Pedro Araújo pagou-lhe com 500 reis o corte de 

cabelo»67.  

Além dos contactos domiciliários, o seu estabelecimento era frequentado por indivíduos 

de várias condições sociais, nomeadamente párocos, militares aquartelados em Monção, médicos, 

entre outros, com os quais mantinha, por vezes, verdadeiras relações de amizade.  

Quanto ao segundo autor dos Cadernos, Clemente Sá Vieira, importa frisar que apesar da 

importância de manter o legado memorialístico do pai, os seus registos são menos minuciosos. 

Seja como for, os seus registos reportam-se a uma época mais avançada, e fornecem-nos uma 

outra perspetiva das memórias que regista, importante para o nosso estudo. Relembre-se que 

António Sá Viera documentou, cerca de 44 anos, entre 1894 a 1938, enquanto o seu filho deixou 

registos referente a 23 anos, relativos ao período entre 1938 a 1962. Por razões que se 

desconhecem em agosto de 1962, Clemente deixou de registar acontecimentos e memórias nos 

                                                             
66 AMM. Cota 1-A.10.5.2-5. [p.12]. 
67 AMM. Cota 1-A.10.5.2-1. [p.161]. 
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Cadernos. Teria sido doença? Falta de tempo ou desinteresse? Sobre esse aspeto nada sabemos. 

Apenas nos resta agradecer, uma vez mais, tanto a ele como à sua descendência a preservação 

desta documentação pelo seu valor para a história contemporânea do concelho de Monção.  

Clemente Sá Viera nasceu em Monção a 8 de abril de 1897 e viria a falecer no mesmo 

sítio, no dia do seu aniversário, no ano de 1978. Frequentou a escola primária e concluiu o exame 

da 4ª classe, no mês de agosto de 1909, conforme apontamento do seu pai (António Sá Vieira). 

Como assinalámos atrás, seguiu a profissão mista do pai, barbeiro e vendedor de jornais. Casou 

duas vezes, tendo tido vários filhos do segundo matrimónio, entre eles Clemente Lira Vieira, 

herdeiro do espólio.  

Atentemos em algumas notas biográficas registadas por seu pai, datadas de abril de 1929: 

«O Clemente veio pª minha companhia pª a loja o dia 16-11-1923. O Clemente nasceu a 8-
4-1897 cazou-se a 19-7-1921 com a 1ª mulher: [qu]E faleceu a 26-6-1925 em minha casa. 
No dia 21-9-1926 casou-se pela 2ª vez. No dia 31-12-1926 nasceu a 1ª filha. No dia 28-3-
1928 nasceu a 2ª filha. No dia 26-4-1929 Nasceu a 3ª filha»68.  

A riqueza de informações e referências que temos de Clemente Sá Vieira antes do seu 

período de escrita, em termos de datas, serviços prestados, desavenças, factos, nomes, entre 

outros pontos assinaláveis, só comprova o apreço especial e a proximidade que existia entre pai e 

filho.  

Como referimos, por diversas vezes, a barbearia funcionava como espaço de venda de 

jornais e de revistas, de acordo com o registo de encomendas e do número de publicações 

vendidas, objeto de contabilização diária e mensal. 

Em Monção, na época em estudo existiam outras barbearias e pelo menos mais um posto 

de vendas de jornais, no entanto, o estabelecimento da família Vieira era único, na forma em que 

conjugava as duas vertentes. A barbearia era frequentada por todo o tipo de pessoas, 

independentemente da sua origem ou categoria social. Os clientes eram também de proveniências 

distinta, a lista era ampla desde habitantes da vila de Monção ou de freguesias próximas que se 

deslocavam à vila para tratar de assuntos diversos, mas também habitantes de outras localidades, 

com casa na região ou meros visitantes e turistas, de Melgaço ou da Galiza, como podemos 

verificar a partir dos registos de encomendas.  

                                                             
68 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.100]. 
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Chegado a este ponto, vale a pena questionar e explicitar a ligação entre a venda de jornais 

e os serviços de barbearia, no quadro da nossa investigação sobre espaços e práticas de 

sociabilidades em Monção.  

A barbearia dos Vieira reunia condições favoráveis no sentido de constituir um espaço 

privilegiado de interação social e de sociabilidades informais. Aqui não só os letrados ou influentes 

da vila de Monção, mas também o povo menos favorecido, se podiam reunir, para além das 

barreiras sociais. O local era propício ao comentário de notícias e à troca de ideias – pese embora 

a censura que marcou o ciclo do Estado Novo. Aí poder-se-ia discutir todo o tipo de notícias, 

algumas ideias, pois enquanto se cortava o cabelo, se fazia a barba ou se aguardava a vez de se 

ser atendido, era possível folhear os jornais, por aqueles que sabiam ler, opinar sobre o seu 

conteúdo, tornando-se o local um verdadeiro espaço de conversa e debate. Desta forma, o 

estabelecimento constituía um espaço de sociabilidade informal sui generis da vila de Monção.  

Os jornais à época em observação eram, a par com a rádio, o principal meio de 

comunicação social. As notícias e os acontecimentos sobre o mundo, o estado do país, do ponto 

de vista económico e político, bem como trivialidades e acontecimentos mundanos, encontravam 

aí o espaço de eleição.  

Apesar das elevadas taxas de analfabetismo registadas em Portugal na viragem para o 

século XX, e não obstante as políticas lançadas pela Primeira República e pelo Estado Novo, o País 

conservou níveis de iliteracia muito elevados comparativamente aos países europeus.  69 Nos meios 

rurais a problemática da alfabetização em inícios do século XX é ainda mais marcante. Algumas 

das formas de aprendizagem consistiam em escutar alguém instruído que lia em voz alta as 

notícias apresentadas nos periódicos diários, como acontecia no passado noutros países 

europeus. Por exemplo, remetendo-nos ao caso francês, «[n]a Bretanha, é o filho mais novo que 

é solicitado quando se quer ler (…) aprecia-se o som das palavras novas (…). Escutar a ressonância 

da língua falada era um prazer que saboreavam»70. Outro fator de incentivo à aprendizagem da 

leitura através de meios informais residiu na difusão dos jornais, estimulada pelo seu baixo custo, 

e pelo gosto do seus conteúdos ao agrado dos meios rurais, quer da imprensa nacional como 

local.  

                                                             
69 Campos, Novos rumos da educação… Ver também: Maria Cândida Proença, coord., O sistema de ensino em Portugal: (séculos XIX-XX) (Lisboa: 
Colibri, 1998) e ainda o estudo clássico Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal desde a Fundação da Nacionalidade até ao Regime 
de Salazar-Caetano (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986). 
70 Farcy, O tempo livre na aldeia…, 311. 
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Os principais acontecimentos a nível nacional, regional ou local eram assim passados por 

via de um ritual oral, chegando a um mais vasto número de pessoas e formalizando-se como 

expressão e práticas de sociabilidade, através da leitura e do trespasse dessa informação, pelos 

mais instruídos. 

Os espaços que promoviam essas práticas devem ser realçados. Destacamos o papel dos 

cafés e das tabernas. Conforme sublinha Jean Claude Farcy «Também se vai ao café para ler o 

jornal e, nos anos vinte, para ouvir a rádio. Enquanto o serão é conservador de uma cultura oral, 

voltada para a família e a comunidade, o botequim tem uma função aculturante: é abertura ao 

exterior e às modas citadinas»71.  

A partir destas interações mais informais, onde o contacto social se estende às várias 

camadas masculinas da sociedade, formam-se verdadeiros grupos de cavaqueira e de troca de 

ideias. Desta forma já não se frequenta apenas o café ou a taberna para jogar, beber ou cair nos 

vícios tão criticados pelos valores da burguesia moralizadora, veiculados, regra geral, pela 

imprensa periódica. 

O universo da imprensa periódica recenseada nos Cadernos entre 1919 e 1962, na seção 

relativa ao registo dos títulos encomendados e comercializados totaliza 86 publicações72.  

Ao longo dos 44 anos em estudo, contam-se jornais diários (matutinos ou vespertinos), 

semanais, bissemanais; revistas de periocidade vária (semanal, quinzenal ou mensal), e outras 

publicações. Do universo das 86 publicações recenseadas, conseguimos obter informação, através 

da consulta de bibliografia da especialidade73, o que nos permitiu categorizar 61 publicações por 

temas. Apenas não nos foi possível caracterizar e categorizar 25 títulos, que englobamos numa 

categoria designada: Outros (Suplementos, títulos laterais ou não identificados). 

Arrolamos os títulos das publicações em 13 categorias assim designadas (ver Quadro 1- 

Títulos da imprensa periódica registada em Cadernos de Contas e Apontamentos de interesse 

histórico local, de acordo com a orientação política ou a temática de especialidade): Republicana, 

                                                             
71 Farcy, O tempo livre na aldeia…, 299. 
72 Para o aprofundamento da questão ver: José Tengarrinha, História da Imprensa Periódica Portuguesa (Lisboa, 1989); UBI, «Para uma 
historiografia da historiografia portuguesa do jornalismo: livros pioneiros sobre história do jornalismo publicados por autores portugueses em 
Portugal até à Revolução de Abril de 1974», Universidade da Beira Interior, http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-para-uma-historiografia-da-
historiografia-portuguesa-do-jornalismo.pdf ; e ainda os artigos inseridos na Revista Média e Jornalismo, «O Jornalismo e a História», Revista 
Média e Jornalismo, http://www.cimj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:media-a-jornalismo-no-9-o-jornalismo-e-a-
historia&catid=7:numero-da-revista  
73 Mário e Matos Lemos, Jornais Diários Portugueses do Século XX – Um Dicionário (Coimbra: Ariadne Editora, 2006); Patrícia Fonseca, «A Pioneira 
Flama», Jornalismo & Jornalistas, Julho/Setembro (2007); Álvaro Costa de Matos e Pedro Bebiano Braga, «Jornalismo Gráfico e Censura no Estado 
Novo», Jornalismo & Jornalistas, Abril/Junho (2009); E Francisco Pinheiro, «Imprensa Desportiva: Do Nascimento à consolidação (1893-1945)», 
Ler História, nº49 (2005). 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-para-uma-historiografia-da-historiografia-portuguesa-do-jornalismo.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-para-uma-historiografia-da-historiografia-portuguesa-do-jornalismo.pdf
http://www.cimj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:media-a-jornalismo-no-9-o-jornalismo-e-a-historia&catid=7:numero-da-revista
http://www.cimj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:media-a-jornalismo-no-9-o-jornalismo-e-a-historia&catid=7:numero-da-revista
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Monárquica, Pró-Ditadura Militar/Pró-Estado Novo, Sidonistas, Nacionalista, Informação 

Geral/Atualidades, Católica, Desportivos, Público Feminino, Artes (Música, cinema e belas artes), 

Humorístico/Satírico, Público Jovem e por fim Agrícola. Muitos desses periódicos sofreram 

alterações editoriais no período em estudo, o que se repercutiu diretamente na mudança de 

tendência política. Daí, que nesses casos, o título do mesmo periódico pode ser classificado em 

diversas categorias temáticas, como o ilustra o Quadro 1: 

Quadro 1 – Títulos da imprensa periódica registada em Cadernos de Contas e Apontamentos de 
interesse histórico local, de acordo com a orientação política ou a tema de especialidade74 

Orientação Política ou tema da 

especialidade 
Nome do Jornal/Revista Número total de periódicos  

Desporto 

 

A Bola (1945- ); Diário de 
Sports (1924); Eco dos Sports; 

Os Sports (1919-1945); 

Stadium (1932-1951); O Norte 
Desportivo (1934-1983); 

Mundo Desportivo (1945-

1970); O Volante. 

9 

 

Republicanos 

O Combate (1919-1920); 

Diário da Tarde* (1925-1927); 

Diário de Lisboa (1921-1990); 

Jornal de Notícias* (1908-

1926); O Mundo (1900-1927); 

A Pátria (1920-1924); O Rebate 

(1922-1930); O Século (1881-

1978); A Situação** (1918-

1919); O Sol; O Tempo** 

(1918-1935); A Vitória (1919-

1922); A Democracia (1921); 

14 

 

Monárquicos 

O Correio da Manhã (1921-

1928); A Palavra (1922); O 
Tempo**(1918-1935)-Em 

1922; A Voz** (1929-1971); 

4 

 

                                                             
74 Mário e Matos Lemos, Jornais Diários Portugueses do Século XX – Um Dicionário (Coimbra: Ariadne Editora, 2006); Patrícia Fonseca, «A Pioneira 
Flama», Jornalismo & Jornalistas, Julho/Setembro (2007); Álvaro Costa de Matos e Pedro Bebiano Braga, «Jornalismo Gráfico e Censura no Estado 
Novo», Jornalismo & Jornalistas, Abril/Junho (2009); E Francisco Pinheiro, «Imprensa Desportiva: Do Nascimento à consolidação (1893-1945)», 
Ler História, nº49 (2005). 
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Pró-ditadura Militar/ Pró-Estado 

Novo 

O Diário da Manhã (1931-

1971); Diário do Norte (1949-

1972); Diário Ilustrado (1956-

1963); Diário Popular (1942-

1991) Até 1974; O 
Tempo**(1918-1935)- Em 

1935; A Voz** (1929-1971); 

6 

 

Sidonista 

Diário da Tarde* (1921); A 
Situação** (1918-1919); O 

Tempo**(1918-1935); 

3 

 

Informação Geral/Atualidades 

O Comércio do Porto (1854 - ); 

Diário de Notícias (1864 - ); 

Diário Popular* (1942-1991); 

Jornal de Notícias* (1946- ); O 

Primeiro de Janeiro (1868- ); 

Faro de Vigo (1853- ); O 

Domingo Ilustrado; Vida 

Mundial; Flama (1944-1976) 

9 

 

Nacionalista 
Jornal de Notícias* (1926-

1945) 

1 

 

Católico A Voz** (1929-1971); 
1 

 

Revistas Femininas Modas e Bordados; A Eva 
2 

 

Artes (Música, cinema, belas 

artes) 

A Canção de Portugal; A 
Atlãntida; Semana Musical; O 

Cinéfilo; Cinearte (1926-1942); 

Animatógrafo; Filmagem 

7 

 

Humorístico/Satírico 
A Risota; Os Ridículos; A 

Paródia 

3 

 

Público Jovem/Banda 

desenhada 

O Tico-Tico; Sr. Doutor; Mickey; 

O Mosquito (1936-1953); O 
Diabrete (1941-1951); O Pluto; 

Cavaleiro Andante (1952-

1962). 

7 
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Agrícola Notícias Agrícola; Vida Rural 
2 

 

Outros (Suplementos, títulos 

laterais ou não identificados)  

A Ilustração; Bandeira 
Vermelha; A.B.C; Abecezinho; 

O Clarim; O AZ; Aquila; 

Repórter X; Femina; Novela 
Policial; Semana Ilustrada; 

Arquivo Nacional; Detetive; A 
Fama; Diário Mensal; O Faísca; 

Aventuras; Magazine; 

Engenhocas; Multidão; Rádio 
Mundo; Seleção; Vida Semanal; 

Pica-pau; Coleção Alvo; 

Barrabás. 

26 

 

Nº Total de Títulos de Jornais Identificados 

(*) Jornais que alteraram a tendência 

política no período em estudo  

(**) Jornais que se inserem em duas ou 

mais tendências. 

 

94 

 

Fonte: AMM, Cadernos de Contas e apontamentos de interesse histórico local, [1919-1962]. 

 

O universo em análise de acordo com as categorias temáticas apontadas consta de 94 

publicações total reduzido a 82 pela exclusão dos títulos que registam mudanças na orientação 

política no período em estudo. A análise do Quadro 1, evidencia que a parte mais considerável do 

universo, 37 em 94 (cerca de 39,4%) cobre as categorias relacionadas com a política e temas 

afins, concretamente os jornais noticiosos e de atualidades. Neste grupo, os títulos cobertos pela 

categoria Republicanos são os mais numerosos, o que se relaciona com as características da 

imprensa durante a Primeira República, no que toca à abundância de jornais. Seguem-se os jornais 

relacionados com o Desporto, 9 em 94 (cerca de 9,6%), as revistas ligadas às Artes, 7 em 94 

(cerca de 7,4%) e as destinadas ao Público Jovem/Banda Desenhada com a mesma frequência. 

Com menor representação, surgem os periódicos de especialidade ou relativos a ciclos políticos 

de curta duração, como é o caso da imprensa de cariz sidonista, e ainda a imprensa voltada para 

o público feminino. O conhecimento dos títulos da imprensa periódica rececionada em Monção – 

recorde-se que o universo em estudo abrange apenas um dos pontos de venda – é muito 
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importante pois permite conhecer através de que canais eram veiculadas as notícias e os 

acontecimentos do mundo e do País aos habitantes de Monção. 

Os jornais e as revistas chegavam a Monção via-férrea e ocasionalmente por automóvel, 

conforme o testemunho de António de Sá Vieira, referente a 1920, no quadro da conjuntura de 

greves que assolava, então, o País:  

«Os jornaes tem vindo com grandes iregularidades no dia 5 recebi do Porto os 
jornaes O Primeiro de Janeiro e o Jornal de Noticias do dia 3 vieram em atomovel e no dia 
6 veio um comboio guiado por militares mobiilisados as 7 da tarde que me trou-se o Jornal 
de Noticias dos dias 1º e dia 5 e a Vitória do dia 30 de Setembro e a de 4 de outubro. No 
dia 4-10 veio um comboi as 6 h da tarde guiado por militares e trouse-me o 1º de Janeiro 
do dia 5 e dia 6 nada mais aos leitores do janeiro só mandei os do dia 6 o José levou o 
Janeiro de 5 e 6 o Augusto tambem levou o de 5 e 6. (...)»75. 

Os jornais chegavam por essa via a Monção, mas importa saber o local onde eram 

editados e produzidos? É com base nesta questão que passaremos a identificar quais eram as 

localizações das redatoras dos jornais e se na maioria eram oriundos de Lisboa, Porto ou alguma 

outra cidade/localidade. Estes dados quantitativos são importantes para a nossa investigação na 

medida em que podemos localizar de que local é que surgiam as noticias pois como podemos 

adiantar, aparte da tendência do periódico, o local implica também um outro tipo de visão, por 

exemplo devido à proximidade no caso Lisboa ao Governo Central, a visão pode ser bem diferente 

sobre um tipo de assunto do que no Porto, conforme a informação presente no Quadro 2. 

Quadro 2 - Distribuição espacial da imprensa periódica encontrada nos Cadernos de Contas e de 
Apontamentos de interesse histórico local76 

Imprensa periódica publicada em Lisboa 

A Bola; O Combate; Correio da Manhã; Diário 

da Manhã; Diário da Tarde; Diário de Lisboa; 

Diário de Noticias; Diário dos Sports; Diário 

Ilustrado; Diário Popular; Jornal de Notícias* 

O Mundo; A Palavra; A Pátria*, O Rebate; O 

Século; A Situação; O Sol; O Tempo; A Vitória; 

A Voz; A Democracia; Modas e Bordados; A 

Canção de Portugal; A Risota; Eco dos Sports; 

Os Sports; Stadium; O Domingo Ilustrado; A 

Eva; O Cinéfilo; Os Ridículos; Animatógrafo; O 

                                                             
75 AMM. Cota 1-A.10.5.2-1 [p. 116].  
76 Ver bibliografia consultada na referência bibliográfica nº74. 
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Mosquito; O Diabrete; Flama; Abecezinho. 

(37)  

Imprensa periódica publicada no Porto 

O Comércio do Porto; Diário do Norte; Jornal 

de Notícias*; A Palavra; A Pátria*; OPrimeiro 

de Janeiro; O Norte Desportivo. (7)  

Imprensa periódica publicada na Galiza (Vigo) O Faro de Vigo. (1)   

Imprensa periódica publicada no Brasil A Atlântida; O Tico-tico; Cinearte. (3)  

Imprensa periódica sem referência ao local 

de publicação 

Semana Musical; O Volante; A Paródia; 

Notícias Agrícola; Sr.Doutor; Mickey; Vida 

Mundial; Filmagem; O Pluto; Cavaleiro 

Andante; Vida Rural; A Ilustração; Bandeira 

Vermelha; A.B.C; O Clarim; O AZ; Aquila; 

Reporter X; Femina; Novela Policial; Semana 

Ilustrada; Arquivo Nacional; Detetetive; A 

Fama; Diário Mensal; O Faísca; Aventuras; 

Magazine; Engenhocas; Multidão; Rádio 

Mundo; Seleção; Vida Semanal; Picapau; 

Colecção Alvo, Barrabás (36)  

(*) – Imprensa que mudou o seu local dentro do período observado (1919-1962)  

Fonte: AMM, Cadernos de Contas e apontamentos de interesse histórico local, [1919-1962]. 

 A maioria da imprensa periódica catalogada era oriunda da capital do país, Lisboa, com 

38 títulos de imprensa de formato vário. Outro grande foco de origem era o Porto, embora com 

menor representação como podemos avaliar pelo quadro II, acima lançado. 

Do exterior de Portugal também chegavam alguns dos títulos de imprensa periódica 

vendidos no estabelecimento de António e Clemente Sá Vieira, como é exemplo O Faro de Vigo, 

proveniente da Galiza, embora o seu quantitativo seja muito diminuto e localizado no ano de 1921, 

bem como do Brasil, com 3 títulos sobretudo ligados à arte e ao público mais infantil. Resta dizer 

que grande parte dos títulos, à semelhança do que constatamos com a informação do Quadro 1, 

não foi possível identificar o local de edição, por falta de informação.  
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 Embora o conjunto total de títulos de imprensa periódica que compõem o universo em 

análise, seja extenso, é necessário realçar cinco títulos em particular, a saber: O Primeiro de 

Janeiro, Jornal de Notícias, O Comércio do Porto, Diário de Notícias e O Século, pois são estes 

que registam uma maior frequência e intensidade ao longo do período em análise. 

 O Comércio do Porto, foi pela primeira vez publicado em 2 de junho de 1854, sendo no 

seu formato inicial um jornal trissemanário, embora por pouco tempo, dado que passa a ser 

publicado diariamente a partir de 1 de janeiro de 1855. O Comércio forma-se através de uma 

necessidade da cidade do Porto ter um jornal onde fossem tratadas as principais matérias 

económicas, históricas e instrutivas para os setores primário secundário e terciário em 1900 o 

jornal tinha 4 páginas e 8 colunas, mais tarde em 1910 logo se tornou um adepto do novo regime, 

sendo que a anuncia a proclamada República a 7 de Outubro com algum entusiamo.77 

 O Diário de Notícias inicia a sua publicação em Lisboa ainda no ano de 1864, nos dias 29 

e 30 de dezembro, respetivamente, no entanto a numeração seguida começaria a partir de 1865, 

teria como modelo o jornal espanhol Correspondencia de España e o Petit Parisien da França, 

afirma-se desde cedo como um jornal de cariz geral, compilando noticias do dia-a-dia do país, do 

exterior e de todas as especialidades. Na sua essência seria um periódico que expunha os 

acontecimentos de forma não tendenciosa, deixando aos leitores a liberdade de opinarem sobre 

as diversas temáticas livremente. 78 

 Quanto ao Jornal de Notícias, foI fundado por um grupo político de regeneradores no Porto, 

tendo sido publicado o primeiro número a 2 de junho de 1888, começou por ser composto de 4 

páginas e 6 colunas. Fundado por regeneradores, numa etapa inicial, o jornal iria defender os 

ideais dos seus fundadores. Mais tarde com o fervor da República, em 1907 o jornal passa a dar 

algum relevo à campanha republicana, mas sempre defendendo os valores do Norte do país, não 

fosse esse um periódico com sede no Porto. 79 

 O percurso do Primeiro de Janeiro começa em 1868, na cidade do Porto com a publicação 

de um periódico que se intitulava A Revolta de Janeiro, que se associava a um movimento de 

protesto popular comumente conhecido como “Janeirinha”. Os fundadores desse jornal faziam 

parte de um grupo que se destinava a combater as políticas regeneradoras de Fontes Pereira de 

                                                             
77 Lemos, Jornais diários Portugueses…, 171. 
78 Lemos, Jornais diários Portugueses…, 262. 
79 Lemos, Jornais diários Portugueses…, 391. 
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Melo. Quando se dá a extinção desse jornal de breve duração, funda-se o Primeiro de Janeiro, 

com o intuito de defender as mesmas ideias, tendo sido o primeiro número publicado a 1 de 

dezembro de 1868, nesse período ainda como bissemanário, mais tarde passa a diário.80 

 Por fim, deste conjunto de títulos de imprensa mais vendidos no estabelecimento de 

António Sá Vieira e Clemente Sá Vieira, resta-nos introduzir O Século, que inicia a sua publicação 

em Lisboa a 4 de janeiro de 1881, seria nos finais do século XIX o jornal que maior tiragem tinha 

em todo o país. Este jornal era marcadamente orientado para a informação, e tinha uma grande 

rede de correspondentes que permitia um alargado conhecimento a nível regional, isto é, fora de 

Lisboa. Em 1900 O Século tinha 6 páginas e era composto por 7 colunas. No período republicano 

este periódico vai passar a ser órgão do Partido Liberal.  

 Vejamos como se distribuía a receção destes cinco jornais na barbearia de António Sá 

Vieira, no período em análise que compreende os vários ciclos políticos compreendidos pelos 

últimos da Primeira República (1918-1926), Ditadura Miliar e Estado Novo, até 1962.  

Os últimos anos da Primeira República são dominados pelo Século, Jornal de Noticias e o 

Primeiro de Janeiro, que disputam entre si, o lugar de jornal mais recebido, enquanto isso, O 

Comércio do Porto e o Diário de Notícias ganham algum terreno. No entanto, tem que se dar o 

devido destaque ao Jornal de Notícias, que consegue durante alguns anos seguidos sobretudo 

desde o início da década de 20 até ao culminar da Ditadura Militar manter um lugar cimeiro no 

que diz respeito aos jornais recebidos na barbearia da família Vieira.  

Em 1920, os jornais recebidos espelham uma tendência de diminuição em razão da crise 

do papel associada à conjuntura de crise relacionada com as consequências causadas pela 

Primeira Guerra Mundial.  

António Sá Vieira documenta a carestia de vida vivida em Monção por esta altura traduzida, 

nomeadamente, na falta de milho e no racionamento de alimentos, acompanhado pela distribuição 

de senhas. Este problemático cenário pode ser espelhado através da seguinte passagem, escrita 

em julho de 1920, que reflete as dificuldades ligadas a bens de primeira necessidade como o 

milho e o vinho:  

«No dia 13-7-1920 comprei um alqueir (20 litros) de milho no seleiro por 4,000 
reis: pois a escacez do milho é muito grande vendendo as lavradeiras ao presso de 5 a 6 
mil reis cada alqueire pªa acudir a grande falta do milho tem vindo grande quantidade d’ele 

                                                             
80 Lemos, Jornais diários Portugueses…, 514. 
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das colonias mas ordinário ou em mau estado. O cuartilho do vinho nas vendas esta-se a 
vender a 300 e 350 e a 400 reis o quartilho no mês de julho de 1920 tendo-se comprado 
a pipa de vinho a 300 e tal mil reis: Esta escassez do vinho na nossa terra é motivada da 
queima que ouve a 29 de abril de 1919 e este ano em virtude d’a chuva e frio que ouve no 
mês de junho e parte de julho de 1920 que se perdeu a grande colheita que se esperava»81.  

A crise económica reinante explica a queda notável nas receções dos títulos de imprensa 

periódica. 

 A frequência dos títulos de imprensa periódica varia regra geral de ano para ano. Neste 

primeiro período em destaque, vamos ter por exemplo em 1921, 20 títulos de imprensa diferente, 

a estipular-se como o grande topo, contrapondo-se ao ano de 1925, o último desta baliza 

cronológica proposta, composto somente por 8 títulos diferentes.  

 Podemos destacar o ano de 1921 pelo facto de surgir informação acerca das receções do 

Faro de Vigo, jornal galego, que embora, não tenha uma representação útil ao universo de estudo, 

é digno de nota, pois demostra algum interesse do povo monçanense por noticias dos seus 

vizinhos galegos.  

 O grupo dos cinco grandes jornais vai começar a ser composto a partir de 1923, a partir 

de então vai ser raro o mês onde falte referência a qualquer um dos títulos, sendo que se vai 

alterando, por vezes, o título que chega em maior número a Monção.  

 Há que dar algum destaque a títulos que pouca significância têm em termos de número 

no universo explorado, mas que se mantêm como uma componente regular desse mesmo 

universo, o que nos pode indicar um público cativo que adquiria essas revistas ou jornais, nesta 

pequena conjuntura, títulos que se inserem nestes parâmetros e merecem destaque são: O Rebate 

e a revista Modas e Bordados. 

 Neste curto período de tempo de oito anos, os meses que se destacam, na generalidade 

são os do estio (junho, julho, agosto e por vezes ainda entra o setembro e o outubro no rol), onde 

se evidenciam picos de receções no grande grupo de jornais que são recebidos.  

 O período que medeia o movimento militar de 28 de maio de 1926 e a instituição do 

Estado Novo em 1933, conforme tem vindo a ser resenhado pela historiografia portuguesa, é um 

dos mais agitados e complexos da história do país no século XX, por uma simples razão, pois com 

o culminar do movimento militar que põe término à Primeira República, coloca-se um ponto final 
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em mais de um século de experiência liberal no país, primeiro sob a forma de monarquia 

constitucional e mais tarde pela via da República, para enveredar num régie de cariz corporativo, 

antiparlamentar e anticomunista, que iria durar 41 longos anos, sob a esfinge de António Oliveira 

Salazar.  

A Primeira República acaba por cair sem grande aparato, não havendo sequer luta ou 

qualquer resistência à incursão do General Gomes da Costa, saída de Braga a 28 de maio de 

1926, «mais parecera uma parada vitoriosa, culminante com a entrada em triunfo na capital, a 6 

de Junho»82. Dado o período dificílimo que se acaba por contrair no primeiro ano de revolta, com 

várias mudanças e deposições de governantes, chega-se a fevereiro de 1927, num período de 

maior calmaria, onde o Governo central se concentraria nas reformas necessárias para o bom 

emprego da situação do país, embora, a maior das preocupações fosse a situação económica que 

se encontrava caótica e, que o governo dos militares pouco fez para contraria-la.  

 Em Monção vivia-se neste período um pouco melhor face ao trágico período de tempo de 

escassez alimentar, ou surtos de gripe pneumónica, sendo que António Sá Vieira deixa de 

documentar algo dentro dessas temáticas.  

Nesse período, a Câmara Municipal tomava a iniciativa de se realizarem obras nos pontos 

mais emblemáticos da vila, como por exemplo os Nerys, a Praça Deu-La-Deu, ou Terreiro e ainda 

nos acessos às Caldas:  

«No principio do mês de abril de 1926 a camara principiou com as obras nos Neris 
transformado-o num jardim no mês de julho o dia 18 foi inaugurada a ágoa nos Neris; na 
praça Deu-La-Deu ao mesmo tempo tambem fiseram-lhe um grande milhoramento foram 
levantados os paceios em volta da praça e picado e univelados deitaram-lhe grande 
quantidade de cassos d'um ariasso vindo da margem esquerda da estrada que vai para as 
Caldas: Na mesma ocasião fiseram bastantes melhoramentos no jardim do Loreto. A Luz 
electrica levou uma grande transformação em toda a vila. Quem derigiu a mudificação da 
Luz foi o Santiago e tambem as obras do terreiro e dos jardim dos Neris e do Loreto foi o 
Dr. António Pinho como um e outro camaristas tambem arrajanram a costa que vai ter a 
Terra Nova ou praça do peixe»83.  

A Revolução do 28 de maio, também teve repercussões na vila conforme foi relatada pelo 

nosso barbeiro:  

«Como triunfou a revolução militar de 28-5-1926 chefiada pelo General Gomes da Costa: 
o Tenente da Guarda Republicana destacado nesta vila no dia 5 de Junho do mesmo ano 
tomou posse do lugar de Admnistrador do Concelho e suspendeu do cerviço de cecretário 
da administração do concelho Valentim Brandão. Cendo presidente da República o Sr. Dr. 

                                                             
82José Mattoso, dir., História de Portugal Vol. 7 – O Estado Novo (Lisboa: Editorial Estampa, 1998), 141.  
83 AMM. Cota C. 1-A.10.5.2-4. [p.72]. 



36 

Bernardino Machado pela 2ª vez tomou a presidência o Sr. General Gomes da Costa por 
ele Bernardino pedir a demissão. No dia 8-6-1926 foi terceira vez feito mais um arresto no 
inuvilário do Palácio da Brejoeira»84  

 Quanto ao quadro das receções dos jornais, vamos ter tendências muito semelhantes ao 

que já estávamos habituados a ver, o grande grupo de jornais mais “pesados” no universo em 

estudo vai-se manter. O Comércio do Porto vai no entanto, cada vez mais solidificar o seu estatuto, 

pois, por exemplo, em agosto de 1926, vai receber 1056 jornais, marca nunca antes alcançada.  

 Marcante neste período em análise está o facto de surgirem no ano de 1926, pela primeira 

vez, títulos de imprensa relacionados com o desporto, como é o caso do Eco dos Sports, Stadium 

e Os Sports, que embora não tenham grande presença em todos os meses do ano e o número 

das receções não seja nada de extraordinário, deixa-nos um parecer de que a comunidade 

monçanenses aos poucos estaria a dar os primeiros passos relativamente ao interesse no desporto 

como forma de lazer e sociabilidade. Mais tarde em 1932, vão surgir pela primeira vez referências 

de receções na barbearia de António Sá Vieira, de A Bola, periódico desportivo que ainda se 

encontra no ativo ainda nos dias de hoje.  

No ano seguinte, vai ser uma revista de especialidade que começa a entrar pelo quotidiano 

monçanense, certamente para um público muito selecionado, dado os números pouco relevantes, 

é o caso de A Eva, revista feminina.  

No ano de 1928 surge o suplemento pertencente à empresa do Século, relativo à arte 

cinematográfica, O Cinéfilo, indicando-nos, assim que começavam a surgir os interessados pelo 

mundo do cinema.  

 O Jornal de Noticias, embora ainda se mantenha no topo como o mais recebido, começa 

a perder terreno, ao ver-se aproximar cada vez mais O Primeiro de Janeiro e o Comércio do Porto, 

sendo que este último se destaca por alcançar o segundo lugar dentro deste grupo de “grandes 

jornais” recebidos. Este cenário modifica em 1931, quando O Primeiro de Janeiro passa a ocupar 

o primeiro lugar, logo seguido pelo Comércio e Jornal de Noticias, sendo que o último começa a 

perder alguma da sua influência na vila de Monção a curto prazo, pois em 1932, vê-se suplantado 

pelo Século, que vai ocupar o último lugar neste pódio de receções.  

 De resto, não se vão alterar muito as tendências, quando por exemplo evidenciamos, que 

os meses de verão são os mais propícios a maior venda, pois os números de imprensa recebidos 
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são maiores do que noutras alturas do ano, uma das razões que podemos adiantar para esse 

aspeto, poderá ser, sem dúvida, a maior presença de pessoas na terra, nas alturas do verão.  

Reportamos de seguida ao último período deste levantamento que se estende de 1933 a 

1960 e coincide com o regime do Estado Novo. 

 Salazar aceita a proposta de tomar posse da Pasta das Finanças pelo Governo Militar em 

1928, embora segundo o próprio com alguma relutância e certas imposições. À partida, ninguém 

imaginaria que aquela figura iria estar presente da cena politica até 1968, cerca de quatro 

décadas. A sua forte e convicta personalidade reconhecida por inimigos e admiradores somando 

a um pensamento político original e à sua enérgica execução, ajudam a explicar o incomum destino 

político de António de Oliveira Salazar, que no seu primeiro discurso desvendaria, desde logo a 

sua faceta mais autoritária ao “pedir” ao país «confiança na minha inteligência e na minha 

honestidade, confiança absoluta, mas serena», terminado com um ar obediente, da seguinte 

forma: «Sei muito bem o que quero e para onde vou. No mais, que o país estude, represente, 

reclame, discuta, mas que obedeça quando se chegar a altura de mandar»85.  

Desde o início da sua tomada começou por enumerar e definir uma ordem para a 

resolução dos problemas, primeiramente o problema financeiro, depois o económico, passado 

para o social e por último o político, pois «sem finanças sólidas não há economia sã, sem boa 

economia não há paz social, sem sociedade em paz debalde se procura um equilíbrio político»86 

 O projeto de Salazar estava bem definido, e embora só presidisse à pasta das finanças já 

se esboçava uma estratégia pelo governo global do país. Projeto astuto, conservador e assim à 

figura dessa esfinge que era o futuro ditador, nascido de um seio muito pobre e com uma afinidade 

religiosa bem denotada, a revolução nacional (nome que seria dado ao movimento militar) teria 

sido o início de um reformular no estilo governamental e dos valores políticos. O prestígio de 

Salazar percorre um percurso ascendente entre a sua entrada na cena politica e 1930, quando se 

começa a desenhar uma transição, devido à forte reorganização financeira. A União Nacional 

criada a 30 de Junho de 1930 vai ajudar nessa transição, sendo uma organização política não 

partidária, que ajudaria a formar o essencial da Constituição de 1933 submetida a plebiscito, que 
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iniciaria um novo período constitucional, debatendo-se na historiografia nacional a sua 

denominação de II República ou não, do Estado Novo, religioso e corporativista.  

É dentro desta base politica nacional que começa este último e mais extenso período de 

análise, que se estende até 1960, quando se extinguem os registos de receções de jornais no 

estabelecimento. De facto se formos a analisar é também o ponto de viragem e descrença mais 

generalizada da opinião pública, no Estado Novo, devido às políticas internas de repressão e 

autoritarismo, e também à política externa com o desfraldar da Guerra Colonial. 

Este período fica marcado, pela presença de dois redatores distintos. Tanto o pai como o 

filho escrevem nas suas memórias algumas notas que nos dão indícios sobre o regime salazarista, 

por exemplo:  

«No dia 7-7-1935 foi posto na sala da camara o retrato do Salazar presidente de ministos: 
tocou a musica e botaram alguns foguetes»87;  «No dia 20-9-1936 uma porção de mossos 
as 2 da tarde vieram pela rua 5 de Outubro debaixo de forma com um tambor na frente e 
uma bandeira e na Praça Deu-La-Deu deram vivas a portugal e Carmona e Salazar: estes 
moços todos tinham no braço uma tira de merim com dias letras M.P quer dizer Mocidade 
Portugesa e foram a Melgaço»88.  

Há ainda mais uma referência indicada por Clemente Sá Vieire que é digna de ser 

reproduzida no nosso estudo, referente ao ano de 1950, com vista a apontar um encontro entre 

Salazar e Franco que teve lugar em Monção, mais precisamente no Palácio da Brejoeira, e que 

curiosamente, nem chega a ser mencionado na imprensa local, como é o caso da Terra Minhota:  

«Na Quarta Feira 27 de Setembro de 1950 estiveram na Brejoeira onde jantaram Salazar 
Presidente do Concelho de Ministros Português e Franco Presidente da República de 
Hespanha acompanhados do Ministro da Guerra português, ministro dos Estrangeiros de 
Hespanha e outras altas individualidades portuguesas e hespanholas: Exibiram-se os 
Ranchos Folclóricos de Monção, Rancho de Santa Marta e Ramiro Morais Sarmento de 
Braga. O Jardim em frente do Palácio estava iluminado com milhares de tigelinhas 
chegaram à Brejoeira ás 20 e 30 e retiraram ás 23 e 30»89 

Em termos de receções de títulos de imprensa periódica, as tendências vão se manter, 

sendo que contamos com o grupo dos “grandes” jornais ainda no topo, e com a mesma posição, 

só havendo algumas mudanças em 1936, quando O Comércio do Porto passa a jornal mais 

recebido.  

                                                             
87 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.128]. 
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Em 1933 começamos com 19 tipos de imprensa distintos que até 1937 vão cair 

gradualmente até aos 9 jornais/revistas diferentes. O quadro vai se mantendo muito semelhante 

ao que já foi observado e neste pequeno período de 4 anos, o Primeiro de Janeiro, o Comércio, o 

Jornal de Noticias, o Diário de Notícias e o Século mantem-se no topo como os jornais mais 

recebidos embora haja divergência nos números por exemplo, para o Primeiro de Janeiro 

começamos com um anual de 14818 recebidos havendo uma queda no ano a seguir para os 

12100, subindo novamente em 35 para os 13020, subindo exponencialmente para os 17231 em 

1936 e caindo para segundo lugar (passando para o topo o Comércio) em 1937, com 14441 

recebidos. Quanto aos restantes jornais, vamos tendo uma diminuição gradual, à qual muito se 

deverá à imposição do Estado face a certas tendências, gerando desaparecimentos de certos 

jornais.  

 A partir de 1938, vai subir um pouco o número de diferentes jornais que surgem nos 

registos para 12, sendo que este número vai subir e estabilizar-se até perto do fim da 2ª Guerra 

Mundial em 1943, para os 15 jornais/revistas diferentes. Embora em 1938 se evidencie uma 

queda não muito significativa no número total de jornais recebidos, são os mesmos do costume 

que se estabelecem no topo da hierarquia, sendo que mais uma vez o Comércio do Porto é 

suplantado do topo pelo Primeiro de Janeiro mantendo-se assim até ao fim deste curto período.  

Como sabemos o segundo grande conflito à escala mundial estala a 1 de Setembro de 

1939, quando as tropas nazis invadem a Polónia com a intenção de anexar ao império germânico 

preconizado por Hitler. A importância deste acontecimento vais despoletar a venda de um número 

de jornais ainda maior, face ao interesse da opinião pública acompanhar o desenrolar do conflito 

a “uma distância segura”. Neste caso particular, vai ser mesmo a partir do mês de setembro que 

as receções de jornais começam a aumentar, sendo que nos diários que são mais recebidos o 

pico se estabelece nesse mesmo mês, à exceção do Primeiro de Janeiro e do Século. No entanto, 

neste período, tanto o Primeiro de Janeiro como o Comércio do Porto, distanciam-se gradualmente 

do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e do Século que apresentam números cada vez mais 

modestos.  

De 1940 a 1943, os números dos jornais recebidos na totalidade vai experienciar um 

boom, em comparação a 39, onde o Primeiro de Janeiro conta com 18489 unidades recebidas, 

em 1940 vai ter 26245, que desce um pouco nos dois anos seguintes, nada demais, valores na 

ordem do milhar, mas que em 1944 com o aproximar do fim do conflito e na viragem do rumo da 
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guerra agora para as mãos dos Aliados sobem ainda mais para 29610 unidades recebidas no ano. 

O aumento do expediente, só quer dizer que as vendas estavam a ser bem-sucedidas. De chamar 

à atenção neste período é o surgimento de um novo tipo de imprensa, mais vocacionada para o 

povo mais jovem, por exemplo O Mosquito, O Faísca, Aventuras, O Diabrete (Contos e Banda 

Desenhada), sendo que o primeiro é o que tem mais sucesso a curto prazo, pois as receções 

aumentam ao longo dos anos.  

A partir de 1944 e 1946, o número distinto de jornais sobe de 13 para 16, voltando em 

1947 a cair para 13. O quadro que se redesenhou no período da 2ª Guerra Mundial vai-se manter 

aqui, havendo um topo decisivo com o Primeiro de Janeiro e o Comércio do Porto, sendo que 

ainda mais distantes se encontram o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o Século. A maior 

diferença vai-se estabelecer nos últimos 2 meses de 1946, quando o Jornal de Notícias passa de 

450 jornais recebidos em outubro para 2175 em novembro e em 1947 surge em exclusivo no 

topo da hierarquia, se bem que este salto impressionante se deve ao desaparecimento repentino 

do Primeiro de Janeiro e do Comércio do Porto dos registos, por alguma razão desconhecida. 

Quanto aos restantes jornais, o do costume com tendências bastante regulares e certos nomes 

que já são conhecidos, havendo poucas variações. O Modas e Bordados, Os Sports, Notícias 

Agrícola, Os Ridículos e O Mosquito, são a cara desta regularidade em termos de receções.  

Conforme foi adiantado em cima, o ano de 1947 vai conhecer uma nova ordem face ao 

desaparecimento nos registos do Primeiro de Janeiro e do Comércio do Porto. De 1947 a 1949, 

o número de tipos de imprensa diferentes que surgem nos registos vai variar na ordem dos 13, 

14 e 15. A partir de 1947 e até ao fim desta baliza, o Jornal de Notícias assume-se 

desmarcadamente como o jornal mais recebido, por exemplo, passando de 8401 jornais recebidos 

em 1946 para 17540 em 1947. À semelhança do que se passou com o Jornal de Notícias, o 

Século vai apresentar uma variação semelhante, quando em 1947 nos últimos 2 meses, sobe 

exponencialmente o seu número de receções de 468 em outubro para 1196 em novembro, para 

no ano a seguir se assumir ao lado do Jornal de Notícias como o segundo dos “grandes” jornais. 

Quanto aos outros jornais, o Diário de Notícias destaca-se como o que mais recebe, de resto o 

quadro mantem-se semelhante, dos jornais desportivos A Bola é o que mais se recebeu, o Mundo 

Desportivo mantem-se muito regular mas com receções pouco significativas. O Modas e Bordados 

quase que não sofre alteração e é um dos tipos de revista que se mantem desde o inicio do período 

de levantamento destes registos. 



41 

Por fim analisaremos toda a década de 50, deixando em particular a década de 60 para 

mais tarde, de forma a chamar mais uma vez à atenção que nestes últimos anos os registos não 

coincidiam muito bem com os cálculos que eram feitos à parte pelo redator, faltando números de 

certos jornais, por lapso ou por outras razões já cogitadas.  

Começamos a década de 50 com 12 jornais/revistas diferentes, registando-se uma 

variação entre os 13 e os 14 nos anos restantes até 1959. O primeiro caso excecional revela uma 

subida efémera do Século que atinge o primeiro lugar de jornais recebidos (10474), relegando um 

pouco para trás o Jornal de Notícias (10275). No ano seguinte, as posições invertem-se: o Jornal 

de Notícias ocupa o primeiro lugar, com quase mais de metade de receções, comparado com o 

Século. Este quadro manter-se-á até ao fim desta década, no que toca aos 2 “grandes” jornais de 

50. O Diário de Notícias também mantem-se como o 3º mais recebido.  

Os jornais desportivos, como o caso de A Bola e do Norte Desportivo (jornal que começa 

a ser recebido nesta década) têm alguma representação dentro dos quadros mais diminutos de 

receções, o que denota que a população monçanense se interessa cada vez mais pelo desporto. 

De resto, mantém-se o cenário usual, destacando-se o Modas e Bordados que mantém uma 

tendência regular, facto que sugere que conquistou uma clientela fiel. Por sua vez, Os Ridículos 

evidenciam sucesso entre o público da vila.  

Entramos agora no último ano deste levantamento exaustivo de registos de receções de 

jornais no estabelecimento de Clemente Sá Vieira. O ano de 1960 desenha um quadro que já tem 

sido habitual e escuso de estar a repetir, Jornal de Notícias e Século no topo, Diário de Notícias 

em 3º, A Bola e o Norte Desportivo a crescerem cada vez mais, de resto Os Ridículos e Modas e 

Bordados, o mesmo de sempre deveras regulares. 

Feita esta análise muito geral ao universo de títulos de imprensa periódica que davam 

entrada no estabelecimento de António e Clemente Sá Vieira conseguimos perceber na 

generalidade, qual o tipo de notícias que circulavam em Monção, e com quais os monçanenses 

mantinham mais afinidade.  

Os jornais seriam também uma porta para o conhecimento dos redatores, 

nomeadamente, para informações internacionais ou em termos do governo central, por exemplo, 

o desenrolar das duas grandes guerras é minuciosamente acompanhado pelos dois autores. 
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António Sá Vieira estava ao corrente das principais etapas da Primeira Guerra Mundial e sobretudo 

da participação portuguesa nesta, conforme podemos evidenciar nesta reprodução de 1916:  

«No dia 10 de março de 1916 retirou de Portugal o ministro da Alemanha e sua 
família, seguiram por Hespanha. Saiu também o ministro portuguez Sidónio Pais, em 
virtude de a Alemanha ter declarado guerra a Portugal por Portugal se ter utilizado de todos 
os vapores que ao princípio da guerra se achavam nos portos portuguezes. No dia 16 deste 
mez retirou de Lisboa o ministro da Austria-Hungria, para Hespanha. Tambem retirou o 
nosso ministro da embaixada da Austria, em virtude de também a Austria declarar guerra 
a Portugal»90.  

Clemente Sá Vieira ficaria anos mais tarde encarregue de registar o desenrolar da Segunda 

Guerra Mundial, no entanto, não tão aprofundadamente e rigorosamente que o seu pai. Temos, 

em jeito demonstrativo um exemplo, do registo da Operação mundialmente conhecida, Dia D, e 

outros acontecimentos marcantes que ditaram o desfecho vitorioso das forças aliadas:  

«No Domingo 3 de junho de 1944 as tropas aliadas ocuparam Roma a capital de Itália. Na 
manhã do dia 3 de junho de 1944 as tropas aliadas desembarcaram na França ocupada 
pelos Alemães; o desembarque foi feito próximo do Havre com o apoio de 4000 barcos de 
guerra e 11000 aviões as duas primeiras cidades ocupadas pelos Aliados foram Baieux e 
Caen. Em 23-8-44 foi libertada Paris. Em 4-9-44 foi libertada Bruchelas na Bélgica. Em 26-
4-45 foi preso o ditador italiano Mussouline quando juntamente com outros pretendia 
refugiar-se na Suiça: Foi fusilado em Milão 2 dias depois»91.  

Como já mencionado, nos Cadernos não constam somente registos de notícias a nível 

internacional, por exemplo António Sá Vieira regista, a tentativa falhada de um atentado ao 

Presidente do Concelho de Ministros, António de Oliveira Salazar em 1937, da seguinte forma: 

«No dia 4-7-1937 foi perparado em Lisboa um atentado contra o Prezidente do Conselho Sr. 

Salazar que felismente não deu resultado em toda a parte do pais ouve manifestações de regosijo 

até cá em Monção ouve grandes manifestações no dia 5 de Julho»92.  

Poderemos adiantar que este conhecimento dos principais acontecimentos a nível 

nacional e internacional, que dotavam os dois barbeiros em causa, podia ser adquiridos ou pela 

via da rádio ou mais certamente pela via da imprensa. O público em geral também debatia e 

trespassava as principais informações noutros espaços públicos conforme referimos atrás. São 

espaços como os cafés e as praças que adquirem importância neste plano. 

                                                             
90 Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 119. 
91 AMM. Cota 1-A.10.5.2-15. [p.7].  
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2.2 - Os Cafés, Tabernas e Pensões de Monção nas décadas de 50 a 70 do Séc. XX 

 A partir do século XVIII, começam a surgir espaços na esfera pública que propiciam o 

debate, distanciando-se da corte enquanto local predileto da interação social, cultural e política. 

São disso exemplo os cafés, as academias ou os salões. Estes generalizam-se em Portugal, 

sobretudo, na capital, nos últimos anos de setecentos. Gradualmente, disseminam-se pelo 

território, em particular ao nível das cidades de província e em algumas vilas, ao mesmo tempo 

que se diversificam os espaços de lazer e de sociabilidade em torno de associações recreativas, 

profissionais e outras, como é o caso dos clubes, que tomam outras designações nomeadamente 

ateneus ou círculos. Constroem-se, nestas circunstâncias, novos equipamentos orientados de 

acordo com fins diversos perseguidos pelas associações, entre os quais se atribui especial 

destaque às práticas de lazer e sociabilidade. O convívio ganha relevância, abrindo-se espaço ao 

debate e à leitura, alimentada pela literatura, poesia e imprensa em geral, «contribuindo de modo 

ativo para a formação e ampliação do público enquanto comunidade crítica»93.  

A prática da leitura do pasquim ou jornal em voz alta passa a ser recorrente dentro destes 

espaços, crescentemente abertos a um público interclassista, pequeno burguês e popular, a partir 

das décadas finais de Oitocentos, prática que se alastra no século XX.  

Dentro do movimento de expansão e democratização destes espaços, o café é aquele que 

ganha maior protagonismo e expansão em razão das suas características particulares, em que se 

salientam, a informalidade e a miscigenação dos vários estratos sociais, o que o torna, de certa 

maneira, um espaço único, um verdadeiro espaço democrático94.Os cafés tornaram-se assim em 

verdadeiros pontos de encontro das diferentes camadas sociais, num primeiro momento das elites 

locais. A par da conversa e do consumo de bebidas (café, chás e tabacos), aí se joga, cartas ou 

dominó, assistindo-se, algumas vezes, a espetáculos (musicais, teatrais, entre outros).95 Em 

paralelo, os progressos na eletrificação dos espaços permitiram que os cafés alargassem os seus 

horários, contribuindo para cimentar ainda mais a vida boémia, especialmente entre as camadas 

burguesas, que disponham de mais tempo para se dedicarem ao ócio em comparação com as 

camadas trabalhadores e operárias.96  

                                                             
93 Lousada, Vida privada, sociabilidades culturais…, 449.  
94 Lousada, Vida privada, sociabilidades culturais…, 454. 
95 Ver a este respeito o estudo de Francisco Brito, Botequim do Vago (Guimarães: Associação artística vimaranense, 2011). 
96 Julia Csergo, «Extensão e mutação do lazer citadino, Paris século XIX-inicio do século XX», em A História dos Tempos Livres. O Advento do 
Lazer, coord. Alain Corbin (Lisboa: Teorema, 2001). 
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Tendo como pano de fundo a panorâmica traçada sobre os cafés em contexto urbano, em 

especial o das capitais europeias, como Paris ou Lisboa, importa situar-nos na escala provinciana 

e examinarmos a questão na perspetiva Monção.  

 Os cafés, no quadro da província, só conhecem um período de formalização, num 

momento mais avançado da história contemporânea, pois até então eram as tabernas os espaços 

privilegiados, orientados sobretudo para as camadas populares. Frequentemente, as tabernas 

acumulavam outras funções comerciais destinadas à comunidade, nomeadamente a venda de 

bens alimentares e produtos de ferragens e outros, localizadas a parede meias com o espaço da 

taberna. 

Como sublinha Farcy a respeito da generalização das tabernas no norte da França, a partir 

da segunda metade e dos finais do século XIX, este espaço torna-se num lugar central na vida das 

comunidades rurais. Aí se firmam-se negócios, entre encontros de lazer e de convívio que 

possibilitam que agricultores e trabalhadores escapem à rotina laboral.97 

E no universo em estudo? Qual era o panorama dos cafés na vila de Monção, nas décadas 

de 50, 60 e 70 do século XX?  

 Segundo conseguimos apurar através da exploração e cruzamento de fontes98 e registamos 

três espaços que se configuravam mais emblemáticos: O Café Bar Mané, O Café Central e o Café 

Escondidinho.  

 

O Bar Mané  

O Café Bar Mané, atualmente extinto, situava-se na Rua General Pimenta de Castro, onde 

se localiza, hoje, uma agência do Banco Totta. O Bar Mané, como era usualmente conhecido era, 

o sítio frequentado pela melhor clientela de Monção, do ponto de vista social, segundo o 

testemunho esclarecedor de José Adriano Oliveira: «em épocas houve, que as pessoas mais 

humildes até tinham vergonha de passar no mesmo passeio do Mané»99.  

                                                             
97 Farcy,O tempo livre na aldeia…, 299. 
98 Recorremos, em especial, a notícias da imprensa, a informação obtida através de entrevistas bem como a referências colhidas nos Cadernos. A 
pesquisa no AMM revelou-se a este título infrutífera. Aqui encontramos apenas o Livro de Registos de Alvarás de licença para estabelecimentos 
insalubres, incómodos e perigosos e outros relativo apenas ao ano de 1946, onde não consta a descrição nominal dos cafés e tabernas 
existentes 
99 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
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Figura 3-Interior do Bar Mané (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

No Mané era bastante usual a reunião de pequenos grupos de comerciantes, funcionários 

da Câmara, funcionários públicos, assim como de pessoas endinheiradas. Os habitantes de 

Monção que usufruíam de um certo estatuto social encontravam no Mané um sítio de excelência, 

à semelhança de outras regiões do País. No Bar Mané a prática do bilhar era intensa a par de 

outros jogos como cartas, gamão e damas. Apesar de não existirem obstáculos à entrada do 

público em geral, na prática, as pressões sociais afastavam as pessoas mais humildes.  

Tanto os Cadernos como a imprensa local registam informações sobre este café, 

nomeadamente em termos de proprietários e obras de remodelação, sintoma da sua importância 

na dinâmica social e cultural da vila, como o ilustram as citações seguintes: 

«O Manuel Lopes Penha Fernandes do "Bar Mané" passou o Café ao Sr. José Narciso 
Gomes nos principios do ano de 1946 mas só tomou conta nos meados de Março dizem 
por uns 120 contos: Em 26 de Março de 1947 houve nova passagem: O Sr. José Narciso 
Gomes passou o café ao Sr. Artur R. Anselmo por 240 contos»100.  

Por sua vez, A Terra Minhota faz referência a obras de remodelação ocorridas ao sabor 

dos tempos. A primeira data de 1954. Aí é feita menção ao seu proprietário, Rudolfo Alves de 

Valadares, e aos trabalhos de qualificação realizados.  

«o acréscimo que fez ao salão de café e a Adega Regional que lhe vai associar 
transformaram quase por completo a pequena sala que era o Bar Mané, onde em bons 
tempos se reuniam as melhores famílias de Monção»101.  

Mais tarde em julho de 1963, é feita nova referência. O Bar Mané era então propriedade 

de Manuel Lages Pereira de Araújo Moscoso e foi realizada a instalação de um snack-bar, que foi 

vista, pelo jornal, como uma importante melhoria, ao «proporcionar à sua selecta clientela todo o 

                                                             
100 AMM. Cota 1-A.10.5.3-1. [p.12].  
101 A Terra Minhota, nº103, 1 de abril de 1954, p. 6. 
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conforto e comodidade, a par de um serviço que, até agora, só em grandes meios era possível 

encontrar-se.»102 

 

O Café Central 

O Central era propriedade do Sr. Óscar, o qual tinha sido mestre de música, daí ser 

conhecido também como Café do Óscar. Este café, localizado em frente da Praça Deu-La-Deu, 

abriu as suas portas em 1926. Ainda hoje se encontra ativo, embora o seu interior tenha sofrido 

remodelações várias, no curso dos tempos. Desde a sua abertura o Central caracterizava-se por 

ser um café aberto a todas as camadas sociais. De uma banda do edifício estava instalado o café 

e da outra a taberna. Nesse café era muito comum as pessoas reunirem-se à porta a falar dos 

mais variados assuntos. As segundas-feiras constituíam, regra geral, o dia especial pois era 

habitual a discussão sobre o desporto-rei, a respeito das jornadas do domingo anterior, tanto do 

Desportivo de Monção como de outros clubes de maior renome a nível nacional.103 

 

Figura 4 - Rua General Pimenta de Castro no sentido descendente, do lado direito encontra-se o Bar Mané, ao fundo o Café 
Central (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

                                                             
102 A Terra Minhota, nº304, 6 de julho de 1963, p.4. 
103 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015.  
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Clemente Vieira menciona umas obras de melhoramentos no Café Central, em 1943, com 

a seguinte nota: «Café do Oscar (Café Central) Na terça-feira 22 de Junho de 1943 reabriu as 

portas ao público depois de sofrer importantes melhoramentos»104 

 

O Café Escondidinho 

Já o Escondidinho, outro dos grandes espaços de sociabilidade monçanenses inscrito no 

universo dos cafés mais concorridos, também se encontra ainda hoje em dia em funcionamento. 

À semelhança dos demais, sofreu, igualmente, alterações ao longo do tempo. Situa-se no lado 

oposto ao Café Central, na Praça Deu-La-Deu, ao lado da Casa do Curro. Este era, segundo 

informações recolhidas através dos testemunhos orais, frequentado por todo o tipo de pessoas. À 

semelhança do Central, apresentava de um lado o espaço destinado ao café e do outro lado o 

espaço reservado à taberna.  

 

Figura 5 - Praça Deu-la-Deu, Café Escondidinho situava-se no 4º edifício a contar da esquerda (Ano Desconhecido). Espólio 
fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

O Escondidinho encontrava-se também equipado de mesa de bilhar, onde afluíam 

influentes da vila de Monção, como o Dr. Caldas e o Dr. Pinho105 – segundo relato de José Adriano 

Oliveira106. 

No Escondidinho havia ainda um pequeno palco onde se realizavam, por vezes, atividades 

musicais entre grupos de amadores e autênticos bailes informais. A presença de Manuel Alegre, 

proprietário da única garagem de automóveis da vila, do Pedrinha, mestre da banda musical, e de 

                                                             
104 AMM. Cota 1-A.10.5.2-14. [p.27].  
105 O primeiro foi um médico influente da vila, o segundo ocupou o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Monção. 
106 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
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outros, era uma constante107.Na mesma linha, Clemente Sá Vieira alude a estes pequenos 

espetáculos, nomeadamente um que contou com uma orquestra de jazz local, em finais da década 

de 30: «No dia 23-10-1938 houve o 1º concerto no Café Escondidinho pela Orquestra Jazz M. 

Barreiros sendo muito aplaudida. No dia 13-11-1938 houve 2º concerto. No dia 23-12-1938 houve 

baile na sala»108. 

 

Outros cafés  

Para além dos cafés descritos, existiam outros como é exemplo, o Chave D’Ouro. Ainda 

existe atualmente, embora tenha mudado o local, pois inicialmente localizava-se em frente à antiga 

estação de comboios, quando a linha férrea ainda se encontrava ativa, no denominado Largo da 

Estação.  

O café foi inaugurado num sábado, a 13 de julho de 1946, como informa Clemente Sá 

Vieira109. Desde então passou a ser um sítio de referência da comunidade, pelo facto de se 

encontrar muito próximo da Estação de Caminho-de-ferro, pois além de ser um café e uma 

pastelaria com fabrico próprio o Chave D’Ouro era ainda dotado de uma pensão. A presença de 

viajantes era por isso usual110. 

Outro café, que é bastante referenciado, no conjunto de fontes compulsadas, é o Café das 

Termas. Situado no início da antiga estrada que ligava Monção a Melgaço, ainda hoje se encontra 

em funcionamento. 

  

Figura 6 - Fachada do Café Chave D'Ouro (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

                                                             
107 Entrevista. Sr. Rodrigo. 7 de julho de 2015.  
108 AMM. Cota 1-A.10.5.2-11. [p.42].  
109 AMM. Cota 1-A.10.5.3-1. [p.14].  
110 Entrevista, D. Augusta Alice, 30 de julho de 2015.  
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Este estabelecimento era sobretudo frequentado à quinta-feira, pois correspondia ao dia 

da feira semanal. Constituía ainda o ponto de encontro das “camionetes” (autocarros) que ligavam 

as freguesias de Monção à vila e daí ser muito usual a presença de pessoas das aldeias próximas 

da vila, como atualmente se verifica.  

O Café das Termas tem esta designação pelo facto de se localizar na 
estrada que liga a vila às Caldas e ao respetivo estabelecimento termal da vila. 
Registe-se a nota elucidativa de Clemente Sá Vieira, acerca deste estabelecimento, 
dando-nos uma data de inauguração, em 1950:  

«No Sabado 15 de Abril de 1950 abriu as portas ao público um novo café denominado 
"Café das Termas" à entrada da Estrada de Melgaço onde esteve muitos anos a antiga 
Farmácia Araújo. É seu proprietário o Sr. Américo Rodrigues»111 

 Na década de 70 do século passado, vão surgir outros dois grandes cafés: o Raiano e o 

Mira Espanha, ambos situados na Praça Deu-La-Deu e ainda abertos ao público  

 

Tabernas 

A vila de Monção, para além de cafés era composta também por pequenas tabernas e 

casas de pasto, onde se dirigiam as pessoas de condição social inferior, sobretudo trabalhadores 

da construção civil e outros. O Presa, localizado na Praça da República, e O Copita, nos Nerys112 

eram as mais emblemáticas, entre outras existentes, nomeadamente na zona histórica do Rosal113. 

Como sublinha Rui Cascão, na década de 40 do século XX, o vinho continuava a ser uma das 

bebidas mais consumidas no país e daí o elevado número de tabernas existentes no País.114 

 

As Pensões  

 E porque à volta da mesa também se praticam os mais variados rituais de sociabilidade: 

aí se encontram amigos, familiares, colegas de trabalho, aí se fecham negócios e celebram 

parcerias. Entre o universo dos nossos entrevistados, vários referiram ser usual a organização de 

jantares de confraternização com amigos, sobretudo nos anos 60 e 70 do século XX. 

                                                             
111 AMM. Cota 1-A.10.5.3-3. [p.26].  
112 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
113 Por falta de fontes não nos é possível documentar a rede de tabernas existentes na vila.  
114 Rui Cascão, «À volta da mesa: sociabilidade e gastronomia», em História da Vida Privada em Portugal – A Idade Contemporânea, coord. Irene 
Vaquinhas (Lisboa: Círculo de Leitores, 2011), 70.  
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Em Monção a oferta de pensões/restaurantes não era intensa, existia a pensão Vaticano, 

já extinta, que ficava localizada em frente ao Chave D’Ouro, próxima da Estação de Caminhos-de-

ferro. Segundo uma das entrevistadas, aí se dirigiam as pessoas com mais posses, nomeadamente 

chefes dos correios, representantes de medicina, pessoas ligadas à igreja, políticos, entre outras.115  

O Vaticano surge referenciado num artigo da Terra Minhota, datado de 1951, onde se 

afirma que é a melhor hospedaria da terra, e «que era frequentada exuberantemente por 

endinheirados brasileiros, (…) ensombreada de altas casas, pouco acima da Praça Deu-La-Deu»116. 

O atendimento era requintado segundo o relato apresentado, nesse artigo.  

Outra das mais carismáticas e concorridas pensões de Monção era o Hotel-Pensão 

Central, localizado na Praça Deu-La-Deu, atualmente ao abandono, mas cuja fachada se mantêm. 

Era o local onde a elite de visitantes ficava hospedada. Ramón Padilla, endinheirado galego oriundo 

de Vigo, era um frequentador assíduo, em razão da frequência das termas, e um contribuinte 

generoso, em termos materiais, para as tocatas da Banda Musical, que tinham lugar às quartas-

feiras, durante a época termal117 118. 

 

Figura 7 - Avenida da Estação (Ano Desconhecido) conseguimos ver um bocado da fachada do Vaticano no lado esquerdo da 
imagem. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

  

                                                             
115 Entrevista, D. Augusta Alice, 30 de julho de 2015.  
116 A Terra Minhota, nº42, 1 de Junho de 1951, p. 7. 
117 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015 
118 Para além destas pensões, é de registar ainda a Internacional, A Londrina, e a Teresa Gomes, entretanto extintas. 
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2.3 - Locais Públicos: Praças, Jardins, Passeios públicos, e outros Locais em Monção 

  À medida que avançamos no século XIX, os costumes sociais vão-se revestindo dimensões 

crescentemente exteriores dando lugar a novas estruturas e equipamentos, ao gosto da burguesia 

em afirmação. Esses espaços traduzem-se em praças, boulevards e jardins que embelezam os 

centros das cidades e vilas. 119. No caso de Monção tornam-se os locais privilegiados de eventos 

recreativos e culturais nomeadamente as tocatas, as verbenas e as grandes festas do concelho. 

Entre eles salientam-se: a Praça Deu-la-Deu ou Terreiro, a Praça da República ou Terra Nova e o 

Parque das Caldas.  

 

As Praças e os Parques de Monção  

Praça Deu-la-Deu, o Terreiro de todos os monçanenses  

A Praça Deu-la-Deu, como assim passou a ser denominada em 1876, sempre foi 

simplesmente chamada de Terreiro pelos monçanenses, nomenclatura que chegou aos dias de 

hoje e se mantêm. A história do Terreiro remonta ao estabelecimento do povoado com a primeira 

igreja dentro do Castelo, e o termo terreiro, tem uma inclinação puramente raiana, pois pela Galiza 

fora, perto de cada paróquia encontra-se o terreno destinado à reunião de pessoas, divertimentos, 

etc. Até aos dias que correm o Terreiro foi sofrendo algumas alterações.  

 Até sensivelmente à década de 60 do século XX, a Praça Deu-la-Deu era em terra batida 

e tinha a extensão era um pouco maior na sua orientação para norte. António Sá Vieira desde 

cedo, nos seus registos que menciona a Praça Deu-la-Deu, sobretudo no âmbito das melhorias 

que sofre.  

Em 1913, dá-nos a seguinte nota: «No dia 15 de Novembro de 1913 principiaram a 

arrancar as árvores que ainda havia na Praça Deu-La-Deu, que tinham sido plantadas quando a 

Camara mandou arranjar o terreiro, conforme actualmente esta a 41 anos por a Praça ter sido 

arranjada no ano de 1872.»120. 

Anos mais tarde em 1926, temos outra nota nos Cadernos de António Sá Vieira que nos 

indicam alguns melhoramentos que tiveram lugar no Terreiro, da seguinte maneira: «(…)na praça 

Deu-La-Deu ao mesmo tempo tambem fiseram-lhe um grande milhoramento foram levantados os 

                                                             
119 Ver sobre a importância destes espaços, nomeadamente em Paris, Csergo, Extensão e mutação do lazer citadino…, 155. 
120 Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 68. 
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paceios em volta da praça e picado e univelados deitaram-lhe grande quantidade de cassos d'um 

ariasso vindo da margem esquerda da estrada que vai para as Caldas (…)»121.  

Em 1937, novas melhorias tomaram lugar na Praça, sobretudo para se ampliar o trânsito 

em frente à igreja, facto também registado pelo nosso barbeiro: «No mês de Agosto a 3, a Camara 

como a rua que dá da Praça Deu-La-Deu a Terra Nova estive-se a concluir-se mandou cortar 

árvores na Praça Deu-La-Deu para o transito ficar mais amplo em frente a misericórdia.»122. 

Clemente Sá Vieira, em 1940 indica-nos outras melhorias que foram levadas a cabo no 

Terreiro: «Em Janeiro de 1940 foram plantadas novas árvores nas praças Deu-La-Deu e Terra nova 

e também foi alinhado o passeio da frente do Terreiro com o passeio da Rua General Pimenta de 

Castro do lado direito»123  

Já na década de 50, em 1956, a iluminação da Praça Deu-la-Deu passou a ser beneficiada 

com lâmpadas fluorescentes, segundo nos indica uma breve notícia da Terra Minhota124. Um ano 

mais tarde é notável o desenvolvimento urbanístico da vila de Monção, sobretudo com a 

transformação da Praça Deu-La-Deu «com passeios laterais, escadas cinzeladas e canteiros 

relvados e floridos»125. 

Como podemos verificar, a importância que a Câmara Municipal dá a este local, ao longo 

das décadas, com o facto de regularmente se implementarem melhorias, denotam este espaço 

como um núcleo geral do quotidiano monçanense, o verdadeiro coração da vila.  

Era na Praça Deu-la-Deu que tinham lugar as maiores manifestações sociais, festivas e 

culturais em Monção, por exemplo, era aí que até sensivelmente a década de 60 que se realizava 

o combate da Coca, inserido na Festa do Corpo de Deus, era lá que as Bandas se reuniam para 

tocar na Festa em honra à Virgem das Dores, era em redor ou perto dela que se estabeleciam os 

principais estabelecimentos comerciais, nomeadamente os cafés, como já mencionamos.  

As feiras semanais da vila transitaram, desde cedo, entre a Terra Nova e o Terreiro, 

António Sá Vieira regista algumas dessas mudanças: «O mercado, que era na Terra Nova, desde 

a implantação da Republica, veio para a Praça Deuladeu, ao pé do chafariz. O mercado tem 

                                                             
121 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.27]. 
122 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.164]. 
123 AMM. Cota 1-A.10.5.2-12. [p.57].  
124 A Terra Minhota, nº 162, 4 de dezembro de 1956, p. 6. 
125 A Terra Minhota, nº181, 1 de novembro de 1957, p.1. 
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andado com mudas varias, quando em cima, quando em baixo»126. As feiras semanais passaram 

a ser realizadas às quintas-feiras, dia que perdura até hoje para a realização das mesmas, a partir 

de 7 de janeiro de 1932. 127.  

 

Figura 8 - Feira Semanal na Praça Deu-la-Deu (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

Nos dias de feira era muito habitual virem as pessoas das aldeias mais próximas para 

venderem os seus produtos. A vila enchia-se de gente nesses dias, conforme ilustra a figura 8. Era 

também nestes dias que se davam a conhecer certas notícias das aldeias, pois haviam verdadeiros 

“artistas” que cantavam em verso os crimes e toda a informação que tinham sobre estes, às 

pessoas, e de seguida vendiam em pequenos folhetos as letras, que eram, uma importante via de 

informação, estas pessoas, ganhavam a vida com o seu talento para versar e tocar concertina 

para acompanhar a letra.128 

No Terreiro, segundo nos informaram, a juventude costumava jogar à bola, enquanto os 

seus pais conversavam nos bancos a discutir as atualidades locais e não só, essa praça 

monçanense era um verdadeiro fórum de informação.129 

A Praça Deu-la-Deu era ainda composta de dois coretos, instalados para propósitos 

musicais da Banda Musical de Monção. Era nesse espaço que se realizavam as tocatas de verão, 

onde a Banda da vila ensaiava os seus temas e entretinha as pessoas.  

                                                             
126 Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 75. 
127 AMM. Cota 1-A.10.5.2-6 [p.11].  
128 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015.  
129 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015.  
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A música é um excelente veículo de sociabilidade que se generaliza socialmente ao longo 

do século XIX A importância da música era vista em 1841 segundo um artigo da Revista Universal 

Lisbonense, da seguinte forma:  

«1) a nobreza e a sublimidade da música fundamentam-se em três ordens de razões – a 
antiguidade e a natureza da sua origem, o seu reconhecido poder social e a veneração de 
que é objecto por parte de todos os povos; 2) como promotora da distração e do prazer 
próprios do género humano, é uma actividade útil, necessária e agradável; 3)sendo um 
remédio e um antídoto, a música exerce vigilância sobre os costumes, sociabiliza os 
cidadãos, acalma as paixões, tranquiliza os ânimos, renova as forças do entendimento, 
combate o tédio e previne a ociosidade viciosa.»130  

É dentro deste âmbito que se inscrevem todos os eventos patrocinados pela Banda 

Musical de Monção, e em especial as tocatas e todas as grandes apresentação que tinham lugar 

na vila de Monção, nomeadamente na Praça Deu-la-Deu, à qual nos estamos a reportar neste 

momento.131 

António Sá Vieira nos seus Cadernos, sempre atento aos acontecimentos mais marcantes 

de Monção, faz várias menções à Banda Musical de Monção, nomeadamente aos espetáculos, às 

festas e às suas perfomances132. 

Como já mencionado a Banda Musical de Monção passa, a partir de finais do século XIX, 

a fazer parte da vida cultural da vila, e era convocada para abrilhantar o mais variado tipo de 

eventos solenes, religiosos, comemorativos, festivos, visitas de altas personalidades, etc. Factos 

que a imprensa local sobressai nas suas edições. 

Sobre a questão das tocatas, a 27 de agosto de 1905, o Jornal Regional, diz-nos o 

seguinte:  

«Muito animado o passeio, hoje, das 7 às 9 horas da noite na praça onde a filarmónica 
monçanense se fez ouvir. Apesar da carranca do céu, ao fim da tardem as queridas 
senhoras atraíram-se pouco a pouco e a nossa linda praça apresentava um aspecto 
desusado, encantador mesmo (…) Ainda no passeio de hoje alguns forasteiros admiraram 
a alegria e vivacidade desses grupos, dando um tom de verbena a essa rotunda mal 
iluminada, sim, mas cheia de graça e de Graças.»133  

Temos assim, um indicativo, de que era recorrente desde os inícios do século XX, a 

realização destas tocatas, pela Banda Musical de Monção, na praça Deu-la-Deu, com intenção de 

animar e entreter, em época balnear, tanto os visitantes da estância termal como os locais.  

                                                             
130 Cascão, Vida quotidiana e sociabilidade..., 447.  
131 Cruz, Banda Musical de Monção…. 
132  Para um maior aprofundamento acerca da história da Banda Musical de Monção verificar Cruz, Banda Musical de Monção… 
133 Jornal O Regional, nº215, 27 de agosto de 1905.  
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Figura 9 - Praça Deu-la-Deu com o coreto instalado (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

Na mais recente obra de José Adriano Oliveira134, temos inúmeros trechos noticiosos 

providenciados pelos diferentes órgãos de imprensa locais. Está documentada, curiosamente uma 

rixa entre os habitantes da Terra Nova e do Terreiro, quanto à realização de tocatas nas suas 

praças, nos inícios do século XX, denotando-se desde já o afincado bairrismo monçanense135. 

As tocatas na Praça Deu-la-Deu serviam como principal entretenimento aos monçanenses 

e visitantes da vila, em grande parte do Verão, repetindo-se de ano para ano. Estas estendiam-se 

sensivelmente de junho até setembro ou, por vezes, outubro. Para tal foram desenvolvidos os 

devidos suportes e foram instalados coretos. Além de animar os eventos locais, a Banda Musical 

de Monção deslocava-se a muitos outros sítios, como os concelhos mais próximos, sobretudo 

Valença, Paredes de Coura, Melgaço, por vezes era convidada para atuar por ocasião das festas 

da Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, mas também se dirigia regularmente à Galiza, 

sobretudo às Festas do Santo Christo em Salvaterra do Miño, que para além de contar com a 

presença da banda local, captava muitos monçanenses.  

Há ainda a mencionar as ligações frequentes e entre a Banda Musical de Monção e as 

estruturas associativas da vida, Associação dos Bombeiros Voluntários de Monção e o Desportivo 

de Monção. As ilustrações que se seguem são disso um bom exemplo. 

                                                             
134 Cruz, Banda Musical de Monção… 
135 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
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A Banda acompanhava sempre as solenidades anuais dos Bombeiros, por ocasião da 

celebração do Santo Patrono da instituição, por exemplo em março de 1950, quando os 

Bombeiros assinalavam 50 anos de existência, a «Banda Musical de Monção (…), associou-se aos 

festejos fazendo as suas habituais arruadas pelas ruas da Vila chamando a atenção do povo e 

alegrando a festa, à qual acorreram milhares de pessoas(…)»136  

Em relação ao Desportivo registe-se a inauguração do Campo Manuel Lima, em 1946, 

onde a Banda abrilhantou a solenidade, antes do jogo disputado entre o Desportivo de Monção e 

o Sporting de Vila Real137. Na mesma ordem de ideias, sempre que o Desportivo ganhava algum 

jogo importante, taça, ou até campeonato, a Banda estava, sempre presente, animando os 

festejos, que tinham lugar sobretudo na Praça Deu-la-Deu, conforme nos relatado por vários dos 

entrevistados.  

 

A Praça da República, ou simplesmente Terra Nova 

 Identificamos outra grande praça em Monção, a da República, ou como é ainda hoje 

comumente conhecida por todos os habitantes de Monção, a Terra Nova.  

A Praça da República, também conhecida como Terra Nova, fica localizada um pouco 

acima da Praça Deu-la-Deu, a rua que as liga é a General Pimenta de Castro. À semelhança do 

que se passou na Praça Deu-la-Deu, foi sofrendo algumas modificações.  

Anteriormente à década de 60 do século XX era dividia em duas praças, de um lado, o 

espaço que atualmente se mantem, do outro lado da estrada, onde atualmente se encontra 

sediado o Tribunal da Comarca, localizava-se outro recinto, ambos de terra batida - até que mais 

tarde se realizaram as obras de requalificação do jardim e se pavimentou o terreno devidamente.  

 À semelhança do que se passava na Deu-La-Deu, a Terra Nova também era palco de 

eventos. O nosso barbeiro memorialista menciona alguns, por exemplo em setembro de 1926, aí 

se festejou-se a Nossa Senhora de Lourdes dos Capuchos. «No dia 5-9-1926 festefou-se nesta vila 

a Srª de Lourdes dos Capuchos na Terra Nova trouseram a musica da Galiza, de Riba de Avia e 

                                                             
136 Cruz, Banda Musical de Monção…, 126. 
137 AMM. Cota 1-A.10.5.3-1. [p.18]. 
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tambem vieram gaiteiros»138. Sabemos também por intermédio do mesmo que a Praça tinha um 

quiosque desde 1926: 

 «O Quiosque que esteve alguns anos no terreiro na esquina entre a loja do barbeiro Zé 
Marques em princípios do mês de Junho de 1926 mudaram-se para os Neris em frente as 
escadas que tem ao descer para a costa no principio do mês de Setembro de 1926 veio 
dos Neris para a Terra Nova o quiosque»139.  

Para além destas informações, António Sá Vieira documenta na década de 30 alguns 

arranjos levados a cabo pela Câmara na Praça.  

Os circos itinerantes quando faziam a sua passagem por Monção estabeleciam-se na Terra 

Nova. Na década de 30, mais especificamente em 1934, o nosso barbeiro documenta um desses 

espetáculos de circo, que tiveram lugar na Terra Nova: «Na noite de 28 de Junho de 1934 

funcionou a 1ª vez o Circo Lisbonense cá na vila na Terra Nova. Foram-se imbora o dia 3-7-1934 

funcionaram 4 vezes»140. 

  Estes circos eram sempre bem concorridos, as crianças geralmente entravam de graça, 

ajudavam os circenses a carregar água de um lado para o outro e “pagavam” assim a sua entrada, 

há quem se lembre, por exemplo, de ter passado na década de 50, um circo cuja especial atração 

era António Calvário a cantar.141  

A partir de um certo momento, conforme já foi referido, devido ao bairrismo, os habitantes 

da Terra Nova, também quiseram que se realizassem tocatas na “sua” praça e no início do século 

XX, segundo nos informa o jornal O Regional, a 13 de julho de 1913:  

«Sabem que a Praça da Republica se meteu em brios mandando tocar no coreto, adrede 
levantado, a banda monçanense, duas vezes por semana, quando a mesma banda não 
tivesse compromissos de maior, e sabem também, que já por duas vezes o bairro teve o 
prazer de nos dar prazer satisfazendo ao compromisso. O caso despertou sua emulação 
na Praça de Deu-la-Deu, dizendo-se até, à boca pequena, que as damas ordinariamente 
estão na maior das resistências, porque a Terra-Nova ainda não estava nos casos de 
suplantar o Terreiro. Sucede agora que a Praça Deu-la-Deu, mordida um pouco de inveja, 
se propõe mandar também tocar uma filarmónica e aí temos nós uma situação embaraçosa 
para os monçanenses que vão arder entre dois fogos – música em baixo e música em 
cima.»142  

                                                             
138 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.76]. 
139 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.140]. 
140 AMM. Cota 1-A.10.5.2-8. [p.60]. 
141 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
142 Jornal O Regional, nº583, 13 de julho de 1913.  
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Figura 10 - Praça da República (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

Fora estas atividades, as interações sociais, andavam muito na ordem do que se passava 

na Praça Deu-la-Deu, embora em menor quantidade, sendo habitual, nas décadas em análise, ver-

se crianças a jogar futebol, às escondidas, às apanhadas, enquanto os seus pais se estabeleciam 

nos bancos a conversar, segundo nos foi testemunhado, nos dias de verão era costume ver-se 

famílias inteiras a repousar nestes sítios.143  

Conseguimos perceber que, na época em estudo, devido à falta de quaisquer parques 

infantis, as crianças brincavam como e onde podiam. A rua torna-se o sítio indicado para se 

começarem a estabelecer certas maneiras de vivência e convívio entre elas. A divisão de sexos 

nas brincadeiras era evidente, se bem que certos jogos permitiam a mistura.144  

 Outro dos grandes sítios de convívio e onde se desenrolavam alguns eventos, era no 

Parque das Caldas, onde se encontra sediado o edifício das Termas antigo e a estrutura mais 

recente. Vamos de seguida reportar a essa zona.  

 

Parque das Caldas e Termas 

O Turismo e as Termas de Monção 

A partir de meados do século XIX, vai-se vulgarizar o termo vilegiatura que pretende 

designar uma estadia que se faz no campo com o objetivo de evasão e lazer.  

                                                             
143 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
144 Serrão, Nova História de Portugal…, 654. 
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A burguesia, à medida que consolida socialmente o seu papel na sociedade, vai emular e 

adaptar as práticas e costumes tradicionais da aristocracia, como acontece com a prática da 

vilegiatura. A partir de meados do século de oitocentos, gradualmente generaliza-se a compra de 

casas de campo ou o aluguer temporário de casas ou ainda a frequência de hotéis ou pensões. A 

procura da vida rural converte-se assim numa fuga à agitação da vida citadina145. Por sua vez, o 

desenvolvimento da rede de transportes, em especial do caminho-de-ferro146 e, mais tarde, no séc. 

XX da circulação automóvel, vai facilitar o encurtamento das distâncias, contribuindo para 

dinamizar as práticas de e turismo estival.  

É neste quadro que se insere a prática do termalismo. Como assinala a historiadora Irene 

Vaquinhas, «[à]s termas concorriam não só os indivíduos portadores de doenças mas também 

todos aqueles que podiam auferir de momentos de ócio, capazes de amenizar 

despreocupadamente as fadigas do corpo e do espirito»147. O aumento significativo do nível de vida 

aliado ao progresso e à criação de práticas e usos do tempo de lazer repercutem-se no aumento 

do turismo, interno e externo. A partir dos inícios do século XX, em Portugal registou-se um 

verdadeiro boom turístico, refletido em inúmeras publicações como são exemplo: o Manual do 

Viajante em Portugal, editado pela primeira vez em 1907 e da autoria de Leonildo Costa, ou o 

famoso Guia de Portugal, publicado a partir de 1924148.  

 

Figura 11 - Estação dos caminhos-de-ferro de Monção (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira 
Cruz. 

                                                             
145 Anne Martin Fugier, «Os ritos da vida privada burguesa», em História da Vida Privada. Volume 4 – Da Revolução à Grande Guerra, dir. Michelle 
Perrot (Porto: Edições Afrontamento, 1990), 229. 
146 Sobre a instalação do caminho-de-ferro em Monção ver: Português, Cadernos de contas de um barbeiro…, 85; e Caderno, AMM. Cota 1-
A.10.5.2-3. [p.62]. 
147 Vaquinhas, Evolução da Sociedade em Portugal…, 390. 
148 O aumento dos equipamentos hoteleiros constitui um reflexo do crescimento do turismo, conforme descrevemos atrás.  
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 Monção dispõe de importante estância termal, instalada nas Caldas de Monção que 

remonta aos inícios do século XIX.149 O primeiro edifício foi construído em 1801 e promovido por 

Visconde da Silveira, segundo José Garção.150 Os melhoramentos significativos no estabelecimento 

termal monçanense datam de inícios do século XX, por ordem do município de Monção. Em 1908, 

a edilidade dá ordem para a realização de uma primeira empreitada relativa à ampliação do edifício 

das Caldas. Em 1911, é apresentado o edifício principal, composto de dois pavimentos (as 

nascentes nº2 e 3) com uma barraca de madeira e um pavilhão de ferro na nascente nº4.  

A Câmara presidida por António Pinho, entre 1926 e 1933, realizou notáveis melhorias 

no estabelecimento termal da terra. Promovem-se as demolições dos chalets de madeira e a 

modernização da infraestrutura. Mais tarde em, 1939 registam-se mais melhoramentos no 

balneário.  

A preocupação da autarquia em melhorar o estabelecimento termal ao longo das primeiras 

décadas no século XX revela a importância depositada nessa atividade atrativa que a terra oferecia. 

Para firmar a importância desta zona, que em parte, “exteriorizava” Monção, recorremos a uma 

nota registada pelo nosso barbeiro em 1937, aquando da visita de Óscar Carmona a Monção, que 

faz questão de visitar as Caldas:  

«No dia 2 de Junho de 1937 veio a esta vila o prezidente da Republica Portugueza, o 
General Carmona estando ele a passar as férias de Verão em Viana. Pouco se demorou cá 
foi ver a igreija e as Caldas e foi em passeio a Melgaço. A vila devido a canalização das 
águas estava intransitável»151. 

 

Figura 12 - Edifício das Termas (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

                                                             
149 José Garção Gomes, Monção e seu alfoz na Heráldica Nacional (Oficinas Gráficas da companhia editora do Minho, 1969), 14. 
150 Sobre posteriores requalificações ver: Gomes, Monção e seu alfoz na Heráldica… 
151 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.48]. 
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Segundo um folheto da autoria da Comissão Municipal de Turismo de Monção, intitulado 

Caldas de Monção Estância termal e Climatérica152, do ano de 1962, conseguimos apurar várias 

informações a nível do turismo em Monção.  

Uma delas prende-se com as indicações terapêuticas das águas das Caldas. As águas de 

Nossa Senhora da Saúde, principal nascente de Monção, tinham propriedades medicinais 

sobretudo para retrair doenças articulares, da pele ou mucosas, mialgias e nevrites, estados 

espasmódicos, cardiovasculares, respiratórios e gastrointestinais. Já a nascente de Santa Maria 

era indicada para doença do foro digestivo e intestinal, assim como para retrair doenças do foro 

hepático. Os tratamentos eram aplicados sobretudo por via de três formas: sobre a forma de 

banhos de imersão, simples e de bolha de ar; através de duches gerais e subaquáticos; e por 

inalações. Além destas informações o folheto ainda nos indica que os doentes eram transportados 

às Termas em carro próprio153.  

 

Figura 13 - Folheto Caldas de Monção Estância termal e Climatérica, 1962. AMM 

O folheto dá-nos ainda mais informações preciosas como por exemplo, os principais 

pontos do concelho a visitar.  

Indica ainda os preços das principais pensões da Vila, assim como a categoria a que 

pertencem, os horários dos comboios e das camionetes com ligação Monção-Melgaço e Monção-

                                                             
152 AMM. Cota 2-2.6.5.1-9. Caldas de Monção Estância termal e Climatérica (Documentação avulsa) 
153 AMM. Cota 2-2.6.5.1-9. Caldas de Monção Estância termal e Climatérica (Documentação avulsa) 
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Arcos de Valdevez. Quanto aos comboios sabemos que chegavam à vila de Monção nas seguintes 

horas:  

10 horas e 5 minutos, 13 horas e 10 minutos, 16 e 55 minutos, 19 horas e 55 minutos 
(exceto aos domingos), 20 horas e 50 minutos (somente aos domingos) e 22 horas e 14 
minutos. No plano das partidas da vila havia comboio nas seguintes horas: 5 horas e 45 
minutos, 6 horas e 35 minutos (excetos aos domingos), 1º horas e 35 minutos, 12 horas 
e 10 minutos (somente aos domingos), 14 horas, 16 horas e 34 minutos (exceto aos 
domingos) e 19 horas e 32 minutos (somente aos domingos)154.  

No que toca às camionetes ou “carreiras” como eram modestamente chamadas no 

contexto da vila tinham os serviços combinados com a C.P, as que partiam para Melgaço saiam: 

 Às 11 horas e 50 minutos, às 13 horas e 30 minutos e as 17 e 20 minutos. As que 
chegavam a Monção, às 10 horas, 12 horas e 30 minutos e 16 e 10 minutos. Quanto à 
ligação com os Arcos (que aí faziam ligação com Braga e o Porto), tinham as horas de 
partida às 6 horas e 30 minutos, 15 horas e 10 minutos e 17 horas e 30 minutos. As que 
chegavam era às 9 horas e 30 minutos, 11 horas e 20 minutos e 19 horas e 20 minutos.155 

 De acordo com as informações obtidas nos meses do estio era bastante usual a presença 

de turistas e visitantes em Monção. Não só as termas catalisavam os turistas à vila de Monção, 

mas também, os divertimentos, através das festas, romarias e espetáculos, sobretudo ao ar livre. 

A presença de portugueses vindos das grandes cidades, nomeadamente do Porto e Lisboa, 

mas também das regiões mais próximas, dentro do distrito era muito comum. Do exterior era mais 

usual, a presença de espanhóis, sobretudo galegos, vindos de Vigo, Salvaterra do Miño e Tuy.  

As pessoas mais endinheiradas ficavam hospedadas nas grandes pensões e hotéis da vila. 

Se nos dirigirmos à informação facultada pelo folheto Caldas de Monção, remetente ao ano de 

1962, percebemos que as pensões Chave D’Ouro, Internacional e Vaticano eram as mais caras e 

com maior categoria.  

Na primeira cada noite poderia custar desde 65$00 a 80$00, quando na Internacional, 

classificada igualmente como de 1ª categoria a diária tinha o custo de 55$00 a 75$00, já o 

Vaticano, de 2ª categoria tinha o preço das diárias estipuladas entre 52$50 e 62$50.  

Quanto às pessoas com menos posses que recorriam à assistência das águas medicinais, 

ficavam hospedados em casas particulares, ora de conhecidos, ora de pessoas que faziam algum 

negócio com isso mesmo156.  

                                                             
154 AMM. Cota 2-2.6.5.1-9. Caldas de Monção Estância termal e Climatérica (Documentação avulsa) 
155 AMM. Cota 2-2.6.5.1-9. Caldas de Monção Estância termal e Climatérica (Documentação avulsa). 
156 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
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 Como é de esperar nem só, os visitantes, eram usuários do termalismo em Monção, os 

locais também recorriam às águas medicinais para tenterem tratar as suas injúrias.  

António Sá Vieira, por exemplo era um desses usuários, registando as suas idas aos 

“banhos” nas Caldas. Em 1919, diz-nos o seguinte: «Banhos nas Caldas- No dia 16-9-191 

principiei a tomar banhos tomei o dia 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 2, 3, 6, 8 e 15»157  

A própria comunicação social local informava quando começava a época termal, por 

exemplo a 22 de junho de 1955, A Terra Minhota diz-nos o seguinte:  

«Abriu no dia 1 do corrente o estabelecimento termal – Caldas de Monção -, achando-se 
quase concluída a estrada que desta vila liga com o parque a qual fica com magnifica 
pavimentação a paralelepípedos encontrando-se já aqui os primeiros frequentadores.»158  

O Parque das Caldas 

O Parque das Caldas, um dos principais pontos turísticos recomendados pela Comissão 

Turística de Monção em 1962, sítio onde se encontrava o edifício das Termas, encontra-se junto 

do Rio Minho, e segundo o folheto, composto por «uma arborização frondosa e densa, que o torna 

um local aprazível mesmo nos dias mais quentes do verão»159. Esse sítio torna-se na época do 

verão e não só, um dos principais pontos de sociabilidade monçanense na época em análise. 

Em junho de 1952, a Terra Minhota, indica-nos que estava nos planos camarários a 

instalação de um Parque Infantil nas Caldas, sendo que seria assim «o ponto de reunião de todas 

as famílias monçanenses, sobretudo aos domingos, por ali passarão as tardes calmosas do verão, 

vendo os seus meninos brincar contentes»160.  

 

Figura 14- Parque das Caldas (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

                                                             
157 AMM. Cota 1-A.10.5.2-1. [p.158].  
158 A Terra Minhota, nº23, 25 de junho de 1950, p.7.  
159 AMM. Cota 2-2.6.5.1-9. Caldas de Monção Estância termal e Climatérica 
160 A Terra Minhota, nº64, 15 de julho de 1952, p.1. 
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Era muito usual os jovens se dirigirem às Caldas para aproveitarem o rio, uma das pessoas 

que nos facultaram informações através de entrevista, disse que, no seu período de adolescente 

se dirigia com o seu grupo de amigos à Pesqueira do Conde, que se situava na zona das Caldas, 

e continha um poço de água quente.161  

Haviam por vezes, infortúnios, quando se afogavam adolescentes no Rio junto às Caldas, 

o nosso barbeiro, aponta vários desses incidentes, por exemplo em 1924: «No dia 1-7-1924 

afogou-se um neto do António Albes chamado Joaquim de 13 anos na primeira pesqueira adiante 

das Caldas pelas 6 horas da tarde(…)»162.  

Mesmo no próprio Parque das Caldas, haviam por vezes episódios menos felizes, 

sobretudo desentendimentos entre cidadãos, sabemos deste facto através dos escritos de António 

Sá Vieira, que nos indica o seguinte em 1935: «No dia 19-7-1935 o Davide retratista e a mulher 

(…) bateram no Dr. António Pinho nas Caldas»163.  

Esta zona da vila estava sempre bem cuidada, segundo informações relatadas numa breve 

matéria da Terra Minhota, em 1950:  

«Parque das Caldas - É digno de encómios o Sr. Aurélio Correia pelo cuidado que tem 
dispensado a este Parque, mesmo nesta quadra anual. Pudemos observar a limpeza e o 
trato que o seu “fiscal” tem posto em todos os canteiros, em todas as árvores, arbustos e 
fruteiras e nos múltiplos arruamentos. Gostaríamos de ver flores próprias da época, que 
dariam mais vida aquele local, paraíso de sonhos e de amor, pois mesmo no Inverno não 
faltam ali muitos visitantes, que retirariam muito mais encantados com as belezas do nosso 
lindo Parque das Caldas»164.  

Um dos inconvenientes, dada a proximidade deste parque ao rio, centra-se problemática 

das cheias, havendo memória de duas grandes cheias em Monção na década de 20:  

«No dia 27-2-1927 o Rio Minho deu uma cheia bastante grande chegando a agua abançar 
aos campos em frente as barracas um bom pedasso e na estrada das Caldas foi um bocado 
a diante do banco de pedra que esta na bolta que vai para as Caldas»165; «No dia 4-12-1929 
o Rio minho deitou uma cheia bastante grande cobrindo os campos das Caldas e parque 
das Caldas(…)»166 

 

                                                             
161 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015. 
162 AMM. Cota 1-A.10.5.2-3. [p.84]. 
163 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.44]. 
164 A Terra Minhota, nº17, 15 de fevereiro de 1950, p. 3. 
165 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.154].  
166 AMM. Cota 1-A.10.5.2-5. [p.86]. 
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O Parque das Caldas era palco de alguns eventos festivos, conforme fomos conseguindo 

desvendar ao longo da exploração do conjunto de fontes consultadas. Clemente Sá Vieira indica-

nos pelo menos um desses eventos em 1944:  

«No Sábado 2 de Setembro de 1944 realisou-se uma verbena no parque das Caldas com 
3 orquestras, sendo duas de Viana e uma do Porto: o parque estava muito bem 
ornamentado e iluminado a electricidade e com tigelinhas: Esteve uma festa muito linda 
como ainda não se viu outra igual em Monção. Na noite seguinte houve tambem verbena 
com uma só orquestra (para a plebe)»167.  

No ano seguinte regista outro evento dento da mesma base. Para além dos registos do 

nosso barbeiro mais novo, A Terra Minhota, em 1952, dá destaque a um desses eventos, a 

chamada Noite Raiana, que tinha lugar nesse mesmo espaço, esta festa tratava-se de um festival 

luso-galaico que era promovido pelo Desportivo de Monção com a receita a reverter a seu favor.  

 

Figura 15 - Cheia de dezembro de 1929. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

A festa era composta de por barracas de comes e bebes, orquestras portuguesas e 

espanholas, e conseguiu captar centenas de pessoas segundo a informação que nos é dada pela 

notícia.168  

Além destas festas, a própria festa da Senhora das Dores, tinha determinadas etapas, 

nesse mesmo local, em termo de exemplo referimos o sucedido em 1964, na segunda-feira, dia 

25 de agosto, onde se realizou uma verbena às 15 horas no Parque das Caldas169. Em termo de 

curiosidade, o próprio parque serviu de pano de fundo para uma cena de filme, conforme nos 

indica A Terra Minhota, face à estreia da pelicula no Cine-Teatro João Verde em 1956:  

«Exibiu-se há dias no Cine-Teatro desta Vila o filme português O NOIVO DAS CALDAS, que 
agradou por completo. Está em rodagem um outro filme com o mesmo nome e cujo 
protagonista é sobejamente conhecido nesta Vila, porque há muito tempo já estaciona na 

                                                             
167 AMM. Cota 1-A.10.5.2-15. [p.19]. 
168 A Terra Minhota, nº67, 8 de agosto de 1952, p. 1. 
169 A Terra Minhota, nº 327, 1 de setembro de 1964, p.1.  
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Praça dos Motoristas com a sua esperançosa Vedette. Os diálogos do noivado foram 
efectuados no nosso magnífico Parque das Caldas. Que belo golpe teatral»170.  

 

O Varandim dos Néris  

 Outro dos grandes espaços de evasão para os monçanenses e visitantes é a zona dos 

Néris, perto da Praça Deu-la-Deu e do coração da vila, funciona como uma “montra” para a 

Espanha, os versos de João Verde, celebre poeta monçanense, encaixam-se na perfeição quando 

nos encontramos nos Néris:  

“Vendo-os assim tão pertinho 

A Galiza mailo o Minho, 

São como dois namorados 

Que o rio traz separados 

Quasi desde o nascimento. 

Deixai-os, pois, namorar, 

Já que os pais para casar 

                          Lhes não dão consentimento.” 

— João Verde, Ares da Raya. 

  

 

Estes versos encontram-se reproduzidos em azulejo, neste local, desde 1936, como forma 

de homenagear o ilustre monçanense falecido dois anos antes.  

 Os Néris eram um local singular para sociabilizar nas décadas em análise. Perto do espaço 

estava instalado o antigo hospital da vila, atualmente sede da Santa Casa da Misericórdia, faz 

ligação ao centro histórico da vila, composto pela Igreja Matriz e pelo Paço do Concelho.  

A partir de 1926, deu-se a transformação do espaço num jardim, conforme o barbeiro Sá 

Vieira regista: «No principio do mês de abril de 1926 a camara principiou com as obras nos Neris 

transformado-o num jardim no mês de julho o dia 18 foi inaugurada a ágoa nos Neris (…)»171, um 

                                                             
170 A Terra Minhota, nº162, 4 de dezembro de 1956, p.2. 
171 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.72]. 

Figura 16 - Azulejaria que 
reproduz os versos de João 

Verde, desde 1936 nos 
Néris 
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ano mais tarde dá-se um acontecimento bastante trágico, quando cai uma porção da muralha 

neste espaço, mais uma vez o nosso redator aponta o acontecido: 

«Na noite de 23 para 24 de março de 1927 caiu uma porção de muralha na costa dos 
Neris devido à grande porção de terra que os da Camara tem mandado ali botar com o fim 
de embelezar a costa causando bastante estrago a propriedade da viúva do falecido João 
Barros»172 

 Pouco tempo depois, nomeadamente em 1928, a Câmara Municipal sob presidência do 

Dr. António Pinho, iria promover as obras de reparação desse pedaço de muralha caída, conforme 

Sá Vieira esclarece numa nota em abril de 1928.173  

Quase uma década mais tarde, em 1936 este espaço viria a ter mais melhoramentos, na 

base em que se faz a ligação entre a zona do Loreto aos Néris, por meio de uma avenida ou 

passeio público, facto que conseguimos visualizar através dos registos deixados por Sá Vieira, será 

pertinente deixar a nota na íntegra:  

«Avenida ou Passeio do Lureto aos Neris foi concluída no mês de Maio de 1936 o construtor 
foi o pedreiro Luiz Temprão da Ponte de Mouro e Comição camararia, tenente da G.F João 
Barroso Lopes, e Dr. Pimenta e Dr. Luis Filipe e o Barão de Barbeita e o Inocêncio Alves (O 
Lugo). (…)»174 

 

Figura 17 - Construção da Alameda dos Néris (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

O espaço em relevância teve, ainda, embora que efemeramente um quiosque, que depois 

se mudou definitivamente para a Terra Nova, conforme já foi mencionado.  

Os Néris serviam de palco para alguns eventos, como por exemplo, festas de santos 

populares, verbenas, exibições do rancho folclórico e outros espetáculos ao ar livre.  

                                                             
172 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.154]. 
173 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.176]. 
174 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.20]. 
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O Jornal O Povo de Monção, a 29 de junho de 1925, dá-nos a seguinte informação:  

«O S.João – Realisaram-se os festejos na alameda dos Néris, na noite e dia do santo 
percursor. Foram muito prejudicados pela ventania que impediu fazer-se a “Serenata no 
Rio Minho”, sendo queimado o fogo aquático. Notou-se animação na quermesse cujo 
produto foi apreciável»175. 

 Clemente Sá Vieira regista dois eventos, que tiveram lugar na década de 40 neste local, 

uma verbena a favor da Legião Portuguesa a 9 e 10 de agosto de 1941, e mais tarde em 1947, 

numa nota acerca do Rancho Folclórico de Monção, um espetáculo que este grupo deu nesse 

mesmo local: 

 «(…) Na noute de Domingo de 6 de Julho de 1947, o mesmo rancho fez exibição no Jardim 
dos Néries, sendo muito aplaudido. Na tarde de Domnigo 31 de Agosto de 1947 voltou a 
exibir-se o grupo nos Neris por ocasião da Festa da Srª das Dores. (…)»176 

 De seguida daremos destaque aos principais eventos coletivos que se revelam verdadeiros 

incentivadores de sociabilidade informal, como são exemplo as grandes festas do concelho.  

 

2.4 - As Festas religiosas na vila de Monção 

 «A sociabilidade exprime-se de muitas formas, nomeadamente através do lazer e da 

festa»177. Em pleno século XIX e XX, é quase impossível desassociar a religião das exaltações 

festivas, não fossem a maioria destes eventos circunscritos à religião, através de por exemplo 

quadras da Semana Santa, Páscoa, Corpo de Deus, entre outras que eram celebradas com a 

maior curiosidade e êxtase. Mesmo com certas imposições republicanas esses costumes em 

certas zonas persistem.  

 O Verão, sobretudo os meses de agosto e setembro, nas áreas provincianas portuguesas, 

coincidem com a quadra mais intensa da alegria popular, na medida em que o povo trabalhador 

saturado de um intenso ano agrícola aproveita esses meses para se evadir do seu labor, 

colmatando este aspeto com a oferta de diversão disponível, sobretudo através dos arraiais e 

romarias, romarias estas que no Minho tinham grande densidade e elevada frequência178. 

No caso da vila Monção algumas festas religiosas apresentam-se particularmente 

significativas como são exemplo as festividades em honra à Nossa Senhora das Dores e ao Corpo 

                                                             
175 O Povo de Monção, nº 408, 29 de junho de 1925.  
176 AMM. Cota 1-A.10.5.3-2. [p.1]. 
177 Cascão, Vida Quotidiana e sociabilidade…, 439. 
178 Cascão, Vida Quotidiana e sociabilidade…, 442. 
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de Deus, a par de outras menores (Santo António dos Capuchos, Festa da Nossa Senhora da 

Saúde e Festa a S. Cristóvão). 

A Festa em honra à Virgem das Dores 

 Segundo a Comissão responsável pela comemoração do Centenário da Festa em honra à 

Nossa Senhora das Dores, realizado em 1971, admite-se como provável que primeira festa date 

de 1871, «tendo a despesa importado em 37.800 reis»179. Foi mandada cunhar uma medalha 

comemorativa da efeméride, não obstante a inexistência de documentação que comprove com 

rigor, tratar.se com efeito da experiência fundadora.  

Com o tempo, a festa cresceu e atingiu grandes proporções em todo o distrito de Viana 

do Castelo, sobretudo nas décadas em análise neste estudo. 

 O primeiro apontamento acerca da Festa da Senhora das Dores registado nos Cadernos, 

surge pela mão de António Sá Vieira, em 1922: 

 «No dia 27-8-1922 festejou-se a Srª das Dores com grande brilhantismo tendo vindo a 
musica dos Arcos e a de cá e 4 Zés Pereiras, a iluminação veio de Viana. Também 
culucaram 10 barracas nas cuaes senhoras vendiam várias coisas também um grupo de 
senhoras vestidas como as ciganas a botar as cartas e ler as cinas um dos números mais 
apresiados. Tambem beio o Arcebispo de Braga diser missa campal em fim a festa esteve 
muito arrojada»180  

Novas menções ocorrem nos anos de 1926, 1927 e 1928. Não nos foi possível averiguar 

se no intervalo imediatamente anterior, 1923-1925, estas tiveram ou não lugar- Atentemos em 

excertos das descrições relativas à Festa e análise de António Sá Vieira: 

«No dia 3 e 4 de Setembro de 1927 fes-se a festa da Srª das Dores que esteve muito muito 
boa na vespra pª o arraial veio a muzica de Melgaçõ que á poucos meses estava cendo 
regida por um sugeito que foi muzico da banda de Marinha que chamou muito à tenção do 
povo tanto do concelho, como de Melgaço que foi uma grande concorrencia de povo no 
arraial. A Muzica estava muito boa mas para a avaliar vieram 3 muzicos do Porto mas no 
entanto estava inferior a de Monção»181.  

 A partir de 1930, a festa ganha expressões mais espetaculares como é exemplo a 

imponente sessão pirotécnica que terá preenchido completamente a Praça Deu-la-Deu, Sá Vieira 

pai foi um dos espetadores desse espetáculo:  

«Nos dias 30 e 31 de Agosto de 1930 realizaram-se as festas a Srªa das Dores nesta vila 
que estiveram imponentes: as iluminações o que se diz boas, as muzicas a de cá e a de 

                                                             
179 A Terra Minhota, nº475, 2 de setembro de 1971, p.1. 
180 AMM. Cota 1-A.10.5.2-2. [p.129].  
181 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.76].  
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Santiago de Riba de Ul, do concelho de Oliveira de Azemeis tocaram bem d'uma vez, o 
araal esteve muito concorrido o povo era tanto na vespara que não se mexia a gente na 
prassa O fogo foi muito e pela 1ª vez viu-se nesta villa bonecos e animais que subiam com 
um foguete ao ar que pela novidade produziam um belo ifeito, a porcição esteve muito boa, 
o tempo esteve magnífico com bastante calor teve 2 arraiais no sabado e domingo»182.  

 Em 1936, a festa não se realizou por proibição da Igreja relativa aos arraiais. A Comissão 

de Festas respeitou a proibição, tendo-se limitado a organizar uma cerimónia religiosa composta 

por uma missa e um sermão183 Após este evento, só sete anos mais tarde se verifica novo registo, 

em 1943, por parte de Clemente Filho, data que coincide com o primeiro cartaz alusivo às Festas, 

como veremos mais tarde. Não conseguimos esclarecer se de facto a festa foi interrompida 

durante este intervalo. Apuramos que a festa foi realizada ininterruptamente desde de 1943 até 

1974, assumindo crescentemente maiores contornos. 

Durante esta fase, a festa durava apenas 2 dias, sábado e domingo, e realizava-se no fim 

de agosto ou em inícios de setembro, sendo então já muito concorrida. 

A exploração sistemática dos cartazes da Festa a partir de 1943 até 1974 permitiu-nos 

acompanhar as alterações no formato e preparativos da mesma184. Foi assim possível concluir que 

a festa se realizava dominantemente no mês de agosto, como acontece atualmente, indo ao 

encontro da estadia dos emigrantes. Apenas registamos duas exceções, uma em 1950, tendo a 

festa tido lugar no início do mês de setembro, do dia 1 ao dia 3, e outra, no ano seguinte, entre 

31 de agosto e 2 de setembro.  

 Quanto à duração da festividade esta reparte-se em três níveis: 2 dias de duração, 3 dias 

de duração e 4 dias de duração. Na maioria do período em estudo, 55%, a festa desenrola-se em 

3 dias de duração, seguindo-se 4 dias com 24% e por fim 3 dias de com 21 %.  

Analisemos a programação a partir da exploração do universo dos Cartazes, cruzada com 

as notícias recolhidas no jornal A Terra Minhota.  

Até 1950 o formato da festa era sensivelmente o que se apresenta. O primeiro dia era 

marcado pela entrada e atuação das Bandas Musicais, a de Monção e outra do exterior. Na noite 

tinha lugar o arraial no Terreiro, seguido de fogo-de-artifício que encerrava os festejos do primeiro 

                                                             
182 AMM. Cota 1-A.10.5.2-5. [p.92]. 
183 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.148]. 
184 AMM, Cartazes da festa em honra à Virgem das Dores. 
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dia. O segundo dia da festa era reservado às solenidades religiosas: missa e sermão de manhã e 

a procissão da parte da tarde.  

Em termos de divertimentos era bastante usual realizar-se um arraial diurno na Praça Deu-

la-Deu que se estendia entre a tarde e a noite, na Terra Nova. Reproduzimos na íntegra o 1º 

Programa relativo ao ano de 1943: 

«Dia 26 - Importante salva de fogo será o anúncio das festas, pelas 13 horas farão a entrada 
oficial as Bandas Municipal de Monção e Municipal de Vila Verde. Durante o dia concerto 
musicais nas principas praças. À Noite: a praça Deu-La-Deu e principais artérias, 
rigorosamente decoradas por uma das melhores empresas de Caminha, darão o tom 
característico ao Arraial Minhoto juntamente com as imponentes iluminações a cargo do 
Bazar Económico , desta Vila, Dada a nomeada das duas já citadas bandas, o concerto 
durante a noite vai ser motivo de realce e prazer espiritual. Durante o Arraial será queimado 
vistosos fogo de um dos melhores pirotécnicos do Distrito, que num surpreendente 
Vouquet, encerrará o primeiro dia de festas. Dia 27 - Pelas 11,30 realizar-se-á na Capela 
da Misericórdia missa Solene e Sermão, por um distinto orador Sagrado. Durante a tarde 
Arraial Diurno na Praça Deu-La-Deu em que tomam parte as duas já referidas bandas de 
música. Às 19 horas: Imponente procissão considerada uma das mais bonitas do Alto 
Minho, em que incorporarão irmandades da paróquia, anjinhos, e figuras alegóricas: e a 
fechas o cortejo religiosos, a imagem da Virgem Nossa Senhora das Dores encantadora 
obra de arte motivo de grande devoção do nosso povo. À noite Novo arraial regional, Praça 
da República, que caprichosamente engalanada e iluminada vai oferecer aos moradores 
daquela praça momentos agradáveis. Durante o arraial tocará a Banda Municipal de 
Monção e queimar-se-á muito fogo. Como preparação para as festas far-se-á um Triduo de 
oração e cântico em honra da Virgem, na Capela da Misericórdia, nos dias 24,25 e 16 
pelas 21 horas. haverá confessores na vespera da festa, pela manhã, e comunhão geral 
no dia 27»185 

                                                             
185 Cartaz da festa em honra à Nossa Senhora das Dores, referente ao ano de 1943. 
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Figura 18 - Cartaz da Festa em honra à Virgem das Dores, 1943. AMM 

Para além dos locais, havia a presença de muitos visitantes na vila, na ocasião da Festa 

da Senhora das Dores, quer dos concelhos mais próximos, quer da vizinha Espanha, quando as 

fronteiras eram abertas, Clemente Sá Vieira, regista isso mesmo ao dizer-nos na nota que escreveu 

em 1944 acerca da festa o seguinte: «(…) A Fronteira esteve aberta pois vieram muitos 

hespanhois(…)»186.  

Os galegos vindos de Salvaterra do Miño e de outras zonas mais próximas, incluído até 

Vigo, vinham para Monção através da embarcação que fazia a travessia do rio Minho, esse 

transporte era pago e era feito a partir da Pedra Furada, que tinha um posto fiscal.  

A presença de monçanenses na Festa do Santo Cristo era também muito habitual, 

revelando com isto, uma espécie de intercâmbio entre Monção e Salvaterra do Miño. A Banda 

Musical de Monção ia lá atuar algumas vezes conforme nos elucida uma notícia do Jornal O 

Regional, do recuado ano de 1911: 

«O segundo domingo é de festa para os salvaterranos e para nós outros, vizinhos de em 
frente, que compartilhamos as suas diversões, com la devida reciprocidade. O santo Christo 

                                                             
186 AMM. Cota 1-A.10.5.2-15. [p.17]. 
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de la Victoria (…) festeja muito religiosa e profanamente (…) vão lá a nossa filarmónica e 
outras nacionais, e, o serviço fluvial está garantido»187.  

Esse movimento de pessoas tanto de galegos para Monção, como de monçanenses para 

a Galiza, nas ocasiões festivas e não só, era uma constante, António Sá Vieira, regista uma nota 

referente ao ano de 1936 e 1937, que devido à Guerra Civil Espanhola, excecionalmente foram 

fechadas as fronteiras e não houve presença de monçanenses no Santo Cristo:  

«No ano de 1936 neste ano devido as questões politicas Guerra Civil que se estão passando 
em Espanha não foi de Portugal gente a festa como é de qustume. Também não foi a festa 
do Christo ninguem o dia 10-5-1937 devido as passagens estarem interrompidas devido a 
guerra civil em Espanha»188. 

 

Figura 19 - Posto Fiscal da Pedra Furada (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

Mesmo mais tarde já na década de 50, este intercâmbio continuava, como podemos 

identificar na notícia relativa à festa da Virgem das Dores de 1953: «Espera-se também grande 

afluência de espanhóis, pois conta se com a abertura de fronteiras, tal como aconteceu com a 

Festa do Santo Cristo, em Salvaterra, onde se deslocaram muitas centenas de monçanenses»189 

Era constatável o movimento que a festa proporcionava à vila, por exemplo em 1949, 

quando a Terra Minhota, nos faz a reminiscência da festa desse ano, diz-nos o seguinte: «com 

bastante mágoa nossa, pois habituáramo-nos ao grande movimento e a vila parece-nos morta, 

agora»190, a vila teria sido nesses 3 dias agraciada com a presença de milhares de pessoas, entre 

locais e visitantes.  

Ao que tudo indica durante a década de 40, a festa dava grandes passos face ao progresso 

e à consolidação como uma grande festa do distrito de Viana do Castelo. Em 1949, por exemplo 

                                                             
187 O Regional, nº479, 1 de maio de 1911.  
188 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10 [p.24]. 
189 A Terra Minhota, nº 90, 23 de agosto de 1953, p. 6. 
190 A Terra Minhota, nº 7, 1 de Setembro de 1949, p.3 
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seriam contratadas três bandas para abrilhantarem os festejos: a de Monção, Riba de Mouro 

(locais) e a de Pinheiro da Bemposta.191 

A partir de 1950, a festa em honra à Nossa Senhora das Dores dá um grande passo para 

a afirmação de uma das grandes romarias do Alto Minho, equiparando-se até, à festa da Nossa 

Senhora da Agonia de Viana do Castelo.  

O formato da festa não se altera por completo, apenas são introduzidos novos atrativos 

nos festejos em sintonia com o alargamento da duração das festas. São disso exemplo a feira 

franca, que era um concurso pecuário patrocinado pelo Grémio da Lavoura, tendo lugar no 

primeiro dia da festa, sexta-feira. E o aumento em número e qualidade das atrações na Terra Nova, 

com Poços da Morte, Carroceis, Barracas de tiro ao alvo.  

Os dias da festa decorriam quase sempre nos últimos fins-de-semana do mês de agosto, 

quando esta se celebrava em dois dias. Em 1950, esta realizou-se excecionalmente nos primeiros 

três dias de setembro, A Terra Minhota, dá-nos a justificação para tal:  

«A mudança dos dias (era costume realizarem-se nos últimos sábado e Domingo de Agosto) 
deve-se ao facto de nesses dias se levarem a efeito na vizinha Vila dos Arcos as Festas do 
Concelho. E para que todos se possam deslocar à nossa vila a actual comissão resolveu (e 
muito bem) adiar por oito dias as da nossa terra»192.  

  Em 1953, as melhorias que se fazem sentir, entram em foco no seguinte excerto retirado 

de A Terra Minhota, onde se vê o esforço que as comissões organizadoras fazem para melhorarem 

a festa:  

«De ano para ano as comissões nomeadas, em elevado espírito de bairrismo e muito 
orgulhosamente, tem procurado ampliar o programa das festas, quer fazendo-as mais 
demoradas, isto é durante três dias, quer completando melhor os seus programas, 
fechando contratos com melhores bandas, modernizando as ornamentações, apresentado, 
mais componentes pirotécnicos, etc…»193.  

Nesse mesmo ano, em termo de exemplo, iriam adicionar um grande atrativo, uma corrida 

de touros, que embora não fosse próprio do Alto Minho, iria captar alguma assistência e ter algum 

sucesso: «o único número sensacional das festas e que, temos disso a certeza, chamou até 

Monção dezenas e dezenas de Espanhóis de Vigo e outras longínquas terras de Espanha, ansiosos 

por verem actuar o seu compatriota Luis Mariñas e todos os artistas da fiesta brava»194. 

                                                             
191 Cruz, Banda Musical de Monção…, 318. 
192 A Terra Minhota, nº25, 1 de agosto de 1950, p.3. 
193 A Terra Minhota, nº 90, 23 de agosto de 1953, p. 6. 
194 A Terra Minhota, nº112,1 de setembro de 1954, p.6. 
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Figura 20 - Ambiente festivo da Senhora das Dores, Praça Deu-La-Deu (Ano Desconhecido). Espólio fotográfico privado de José 
Adriano Oliveira Cruz. 

A escassez monetária, por vezes, iria ser uma influência para tornar a festa mais fraca, 

embora os esforços para se realizar a mesma fossem excecionais. Em 1954, a falta de dinheiro 

iria ditar um ano mais fraco, tanto em afluentes como a nível de programa:  

«O primeiro dia foi como prevíramos: monótono e sem movimento, quer na feira, quer no 
arraial nocturno, pois as Bandas de Riba de Mouro e de Tangil, não conseguiram trazer 
consigo aqueles grupos de rapazes e raparigas alegres que enchem as nossas ruas e 
praças, com seus descantes e bailados, ao som das suas concertinas»195.  

Conseguimos perceber que nesse ano em particular, não se procedeu com a mesma 

alegria e convívio que os monçanenses estavam habituados, e também de que era bastante típica 

a vinda de habitantes das aldeias à festa, animar com as suas concertinas as pessoas, 

providenciando dessa feita, um verdadeiro espetáculo. Os monçanenses e os visitantes apelavam 

assim para que se melhorassem ainda mais os programas da festa. Mas segundo conseguimos 

apurar, desde que há memória, havia sempre uma disparidade de opiniões, no que tocava à festa, 

sobretudo quando era revelado o cartaz da festa, havendo criticas positivas ou negativas.196 

 O panorama não se alterou muito nos dois anos seguintes, parecia persistir um problema 

com a festa, devido à falta de dinheiro, em 1956, em pleno abril, a comissão organizadora, ainda 

não tinha começado a trabalhar na festa, altura do ano, onde comissões anteriores já tinham 

lançado datas, contratado bandas e agentes pirotécnicos, etc. 

                                                             
195 A Terra Minhota, nº112,1 de setembro de 1954, p.1. 
196 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015.  
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 As comissões para o ano seguinte da festa são sempre formadas no fim da festa do ano 

anterior. As comissões ou Mordomos, como são conhecidos pela gíria monçanense, têm sempre 

o árduo trabalho, de tentar superar a do ano anterior e tornar a festa mais atrativa. Esta tinha que 

andar pelo concelho a fazer o peditório de verbas para a festa, na época em estudo, muitas vezes 

a pé devido à falta de transportes, pelo bem da festa e de Monção, revelando o afincado bairrismo 

dos vários componentes.  

Ao longo dos anos, estabelecimentos comerciais eram, por vezes, aqueles que mais 

contribuíam para as despesas. Também eram eles que mais beneficiavam das mesmas, como 

nos informa um dos entrevistados: «Estou à espera da Senhora das Dores para fazer o meu ano 

de negócio!»197 O trabalho das comissões crescia nos meses entre fevereiro a agosto.198 

Na década de 50, apesar das adversidades, conseguimos perceber que a festa da Virgem 

das Dores alterou radicalmente: aumentaram as bandas musicais tanto portuguesas como 

espanholas que animavam as verbenas, atuando no Parque das Caldas, no atual Campo da Feira 

e até mesmo em frente ao Cine-Teatro João Verde, no recinto da Escola Primária, e ainda nos 

Néris. Os espetáculos não eram, regra geral, gratuitos, gerando descontentamento. 

«Muitos dos que vieram não contavam retirar desiludidos com a atitude da Comissão de 
Festas, pois, infelizmente, uma sua desacertada decisão descontentou grandemente os 
visitantes: vedado o aceso ao varandim do Jardim dos Nérys, para se evitar que alguém 
entrasse no recinto reservado à Verbena anunciada, quem quis ver a serenata teve que 
pagar 5$00 e os que lá não foram tiveram que ir divertir-se para o parque de diversões»199.  

No fim dessa década, começou a ter lugar um Festival de Folclore, típico do Alto Minho, e 

que logrou bastante sucesso e vindo a concretizar-se nos anos seguintes.  

A partir da década de 60 a festa melhorou significativamente, tornando-se dessa forma na 

principal festa do concelho de Monção, como a imprensa o comprova. Em 1960 a festa foi 

memorável:  

«Ainda não se apagou o eco do estrondoso sucesso com que foram coroadas as festas da 
virgem das Dores de 1960. Não nos recordamos de tanto brilhantismo emprestado para 
que esta romaria fosse este ano considerada a melhor do Alto-Minho»200. Vai ser nessa 
década que surge um novo número no cartaz, trata-se do Concurso Pecuário patrocinado 
pelo Grémio da Lavoura, que a partir de então se começou a dar na sexta-feira, primeiro 
dia de festa. A vila de Monção em agosto transformava-se completamente, as ruas enchiam-
se, e o fervor da festa começava-se a notar antes desta se realizar, nos primeiro dias, por 

                                                             
197 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015. 
198 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015. 
199 A Terra Minhota, nº134, 1 de setembro de 1955, p.1. 
200 A Terra Minhota, nº246, 26 de novembro de 1960, p.1.  
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exemplo, em 1963, no primeiro dia da festa, o ambiente já se encontrava bem definido: 
«entusiasmo que de todos se apossou – alegria comunicativa que nos faz esquecer, ao 
menos por alguns dias, as tristezas da vida e as preocupações do momento. Há altifalantes 
que berram, automóveis elétricos que giram, aviões, cestas e carrosséis que rodopiam 
(…)»201.  

 A festa de 1964 foi considerada uma das melhores que já se tinha visto até aquela data, 

contanto pela primeira vez com 4 dias de festa, e se excetuarmos a anulação do Concurso 

Pecuário, o programa correu conforme o previsto, a sexta teve alguma gente, menos no arraial 

que esteve fraco, segundo nos é informado. «A manhã de Sábado transformou já por completo a 

fisionomia da Vila»202, com a entrada das bandas na vila, durante o resto da manhã e tarde tocaram 

na Praça Deu-La-Deu como manda a tradição.  

A assistência foi enorme, «pelo que ao começar o Grande Arraial Luso-Galaico a Vila estava 

completamente inundada de visitantes»203. Os divertimentos na Praça da República estiveram como 

nunca, ao rubro, devido à já mencionada enorme assistência. O domingo começou com excessivo 

movimento de centenas de espanhóis e portugueses de fora do concelho, após a missa, de tarde 

houve o esperado Festival Folclórico Minhoto e a procissão para fechar o serão da tarde. De noite 

voltara a atuar as bandas nos coretos. Segunda-feira, o ultimo dia de festa ainda contou com uma 

verbena no parque das caldas pelas 15 horas e na Praça Deu-la-Deu a partir das 22 e 30. Era 

assim, que se desenhava o programa das festas, que pouca alteração teve, nesta década, embora 

se tentasse melhora-la, ora com melhores bandas, ora com melhores divertimentos. Em alguns 

anos o mau tempo não ajudava, no entanto, esta festa nunca deixou de se realizar e teve sempre 

a mesma importância que ao longo do período em estudo foi conseguido afirmar.  

 Em 1968, ia acontecer algo que até então não se evidenciava, a festa ia ser pela primeira 

vez de carater civil, a Terra Minhota, lamenta o facto, da seguinte forma: 

 «Vão realizar-se este ano nesta linda e carinhosa terra de Deu-La-Deu, as Festas do 
Concelho, pela primeira vez de caráter civil. Não faz sentido que assim tenha de ser. E não 
faz sentido porque a Igreja, que esteve sempre de acordo com as Comissões das antigas 
festas de modo de que as mesmas tivessem cunho religioso e pagão venha agora proibir 
os arraiais, todas as diversões e exibições folclóricas, obrigando o povo somente à 
penitência (penitência que aliás ele faz todo o ano no trabalho insano que pratica para 
viver), não consente que ele – povo humilde – folgue e goze um pouco, cujo o pouco é 
pouco para o que todo o coração precisa»204. 

                                                             
201 A Terra Minhota, nº307, 23 de agosto de 1963, p.1. 
202 A Terra Minhota, nº327, 1 de setembro de 1964, p.1.  
203 A Terra Minhota, nº327, 1 de setembro de 1964, p.1. 
204 A Terra Minhota, nº406, 4 de maio de 1968, p.1.  
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Conseguimos perceber com o excerto quais são as principais causas deste afastamento 

da Igreja, que pensava que os arraiais e divertimentos afastava as pessoas da fé. Esse ano, não 

ficou bem marcado na memória, a festa segundo foi possível perceber com as notícias do jornal 

monçanense que foi consultado, não o firmaram como melhor que no ano anterior, simplesmente 

foi mais um ano de festa.  

 A partir de 1970, vamos ter outra fase das Festas da Virgem das Dores, estas vão-se 

começar a realizar, não na última semana de agosto, mas na terceira semana, por uma simples 

razão, a vinda dos emigrantes que é esclarecida com o seguinte excerto que reproduzimos, retirado 

de uma noticia da Terra Minhota, de 18 de abril de 1970:  

«assim os emigrantes – e tantos são os que costumam vir passar o mês de Agosto com 
seus familiares – poderão assistir também a estas solenidades (…) ficando-lhes ainda 
alguns dias para, com tempo, poderem regressas às suas ocupações em França»205.  

Conseguimos desde já perceber o papel que o emigrante de França, e de outras regiões, 

vai ter no contexto monçanense, capaz de conseguir a mudança dos dias da festa, isto tem, de 

facto uma razão bastante lógica, os emigrantes traziam consigo muito dinheiro, fundos esses que 

movimentavam e fomentavam a economia local, muito do comércio monçanense sobrevivia devido 

ao mês de agosto que dava bastante lucro. A imagem do emigrante sai portanto reforçada com 

este quadro. 

Foi a partir da década de 70, que a festa da Senhora das Dores passou a comemorar o 

Dia do Emigrante, que coincidia com o último dia de festa, a segunda-feira.  

A festa da Virgem das Dores passava a ser celebrada durante quatro dias, com a 

importância que ainda hoje tem, o mês de agosto em Monção, continua a ser o mais movimentado, 

é nesse mês que os emigrantes se dirigem à sua terra natal e assim aproveitar o que de melhor 

Monção tem para oferecer, à semelhança do que se passava há cerca de 45 anos atrás.  

 De seguida daremos lugar a outra das grandes festividades de Monção, as verdadeiras 

festas do concelho, a do Corpo de Deus, ou Coca.  

 

 

                                                             
205 A Terra Minhota, nº447, 18 de abril de 1970, p.4. 
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O Corpo de Deus, hora de combate entre S. Jorge e a terrível Coca! 

 O combate entre o S. Jorge e a Coca é sem dúvida alguma um dos grandes atrativos da 

festa do Corpo de Deus que se realiza em Monção. A Coca é o nome que é na gíria popular dado 

ao dragão, que representa o mal, em oposição ao bem que surge representado pela figura de S. 

Jorge.  

Não se conhece uma origem precisa do nome “Coca”206, no entanto, este é muito usado 

tanto em Monção como na Galiza, sobretudo para provocar o medo às crianças, fomentando ainda 

mais a personificação do mal por parte desta criatura mística.  207  

A representação teatral do combate tem muitas semelhanças com outras encenações 

realizadas noutras regiões, como por exemplo, os casos de Redondela e Betanzos, onde as 

semelhanças entre a Coca de Monção e as próprias são marcantes.208  

 

Figura 21 - A Coca em frente à Igreja Matriz (1912). Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

 Esta festa realiza-se na ocasião, do Corpo de Deus, geralmente em junho ou final de maio, 

são as festas do concelho. O Corpus Christi era sempre composto pelas devidas solenidades 

religiosas, a procissão onde cada freguesia do concelho se fazia representar com a respetiva cruz, 

havendo também uma grande parada etnográfica, os chamados Carros das Ervas onde cada 

freguesia se faz representar pelas singularidades que as fazem únicas, algumas das pessoas que 

foram entrevistas, quando crianças fizeram parte desse pequeno cortejo.  

Após estas celebrações dava-se o combate entre a figura alada e o santo guerreiro. Esse 

combate, geralmente não demora muito tempo, e realiza-se num recinto preparado para o efeito, 

temos conhecimento, de que o combate se desenrolava pelo menos até à década de 60, no 

                                                             
206 Acerca das origens desta figura ver: Clodio González Pérez, «A Coca de Monção (Portugal)», em Monção entre muralhas, com tantas portas 
quantos os sentidos, coord. José Viriato Capela (Monção: Casa Museu de Monção. 2014), 351. 
207 Henrique Barreto Nunes, «A Coca de Monção – Roteiro Bibliográfico» em Monção entre muralhas, com tantas portas quantos os sentidos, 
coord. José Viriato Capela (Monção: Casa Museu de Monção. 2014), 302. 
208 Para um estudo mais aprofundado da temática comparativa da Coca nas várias regiões, e sobre a tradição desta figura mítica, sobretudo na 
Península Ibérica consultar: Clodio González Pérez, «A Tradição da Coca na Península Ibérica», em Monção entre muralhas, com tantas portas 
quantos os sentidos, coord. José Viriato Capela (Monção: Casa Museu de Monção. 2014). 
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Terreiro ou Praça Deu-la-Deu, mais tarde passando para a Terra Nova e só depois para o Campo 

do Souto, onde atualmente se verifica. 

O desfecho deste combate é ditado por duas situações, com a vitória de S. Jorge caso 

este conseguir cortar a orelha à Coca, figura composta por uma estrutura de cerca de 5 metros, 

assente em quatro rodas e ultimamente de cabeça articulada, pintada de verde e dirigida por dois 

homens no interior, este formato da figura alada foi desenvolvido pela família Alegre, de Monção, 

que na década de 60 e antes fazia a manutenção para o bom funcionamento do “animal”209, (esta 

família era proprietária de uma garagem de automóveis na vila). Ou então com a queda do cavalo, 

que dá a temível vitória ao mal, para isso a perícia e astúcia do cavaleiro, são requisitos necessários 

para que se contrarie este cenário. 

O resultado desse desafio, segundo superstição local vai influenciar o ano de colheitas, 

caso o bem figurado por S. Jorge vença, o ano de colheitas vai ser próspero, caso contrário é um 

prenúncio de mau agoiro nesse setor. 

 A festa do Corpo de Deus terminava com esse combate, que captava desde tempos 

imemoriais muita gente para a vila, só para ver tão raro combate entre o “bem e o mal”210. Por 

exemplo em 1952, tinham vindo milhares de visitantes, grande parte, oriundos de Espanha, 

segundo nos relata a Terra Minhota, que a festa desse ano tinha corrido «com brilhantismo, 

atraindo a esta Vila alguns milhares de forasteiros, muitos dos quais da visinha Espanha»211. 

 A Festa do Corpus Christi, tem o seu lugar nos Cadernos de António Sá Vieira, embora em 

muito menos quantidade quando comparamos aos registos relativos à Festa e honra da Senhora 

das Dores. O primeiro registo é de 1922, onde se pode ler o seguinte:  

«No dia 15-6-1922 festejou-se nesta Vila a festividade de Corpus Cristi com grande ponpa 
cendo muito concorrido de povo, veio uma musica de Guimarães tocar e a de cá, tendo 
agradado muito a tal musica chamada dos Guizes: veio para adornar a vila a iluminação 
de Viana do Castello e também os fogueteiros, alem do fogueteiro da freguesia de Barbeita 
em fim esteve uma boa festa não se pode dizer mais nada os musicos de cá esteriaram 
fardamentos novos cor de cinza»212.  

                                                             
209 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015.  
210 Nunes, A Coca de Monção…, 303. 
211 A Terra Minhota, nº64, 15 de junho de 1952, p. 4. 
212 AMM. Cota 1-A.10.5.2-2. [p.128]. 
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Em alguns anos a festa entrava em verdadeiro hiatos cuja razão se desconhece, temos 

um exemplo mais recuado com um registo do nosso barbeiro que nos diz que em 1928, a festa 

não se iria realizar:  

«No dia 16-6-1927 a camara foi que fez a festa do Corpus Christi nesta vila estando a festa 
razuabel pouco fogo só a muzica da vila e uns gaiteiros o tempo vespra e dia estiveram de 
primeira ordem: na porcição não foi o S. Cristovam nem o carro das ervas nem o boi Bento 
que até ó presente cempre foi da praxe irem na procição tres coisas que este ano faltaram. 
No ano de 1928 a 7-6 não se fez a festa de Corpus Christi notando-se muito a falta desta 
festa o dia esteve de muito interno tanto que foi mudada a feira»213.  

Na década de 50 e 60, deu-se uma paragem nas celebrações desta festa, que ficou por 

8 anos sem ser realizada desde 1958 até 1966, mais tarde Monção iria estar desde 1969 até 

1973, sem ver o seu torneio entre S. Jorge e a Coca, segundo conseguimos evidenciar com a 

cobertura dada pela Terra Minhota.  

 

Figura 22 - Combate entre a Coca e o S. Jorge na Praça Deu-La-Deu, 1957 

Em 1954, as problemáticas que ditaram o cancelamento da realização da festa do Corpo 

de Deus, estipularam-se na preferência dos comerciantes em apoiar financeiramente a Festa da 

Nossa Senhora das Dores em detrimento dessas afastando assim as comissões, que eram sempre 

compostas com seis mordomos, que se recusavam a realizar a verdadeira festa do concelho: 

«para a festa do Corpo de Deus faltam sempre as comissões, pois o comércio monçanense 
não pode suportar maiores encargos que os que acarretam as grandiosidades festas de 
Verão a Nª Senhora das Dores e não se interessa pela realização da Festa da Coca»214.  

 Percebe-se que as celebrações do Corpo de Deus, se encontravam em decadência, para 

nos alicerçarmos a esta ideia temos um bom excerto da Terra Minhota referente ao ano de 1955, 

                                                             
213 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.156]. 
214 A Terra Minhota, nº105, 1 de maio de 1954, p.8. 
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que nos retrata como se desenrolava esta festa, e todo o seu brilhantismo nos finais do Século 

XIX, inícios do século passado:  

 «(…) eram lindissimos efeitos os arraiais na noite em que a afamada banda monçanense, 
dirigida ainda pelo grande maestro Luiz José Gonçalves deliciava os forasteiros executando 
num vistoso coreto, o mais selecto reportório, e a Praça Deu-La-Deu, devidamente 
iluminada, fazia realçar os romeiros do pagode. (…) finda a procissão sempre muito bem 
disposta, ao cair da tarde realizava-se o Auto da Coca, no amplo terreiro – a nossa sala de 
antanho – ao qual assistiam para cima de 5000 pessoas que durante um quarto de hora 
prestavam toda a atenção ao duelo entre o S. Jorge e a Coca. (…) A Banda anunciava o 
começo da luta»215.  

 Segundo apuramos com os testemunhos prestados, a festa do Corpo de Deus, para quem 

era mais devoto era a mais importante da vila, a procissão com as cruzes que recolhia à Igreja 

Matriz, em contrário à da Senhora das Dores que recolhia à Igreja da Misericórdia, era de 

excelência. O combate da Coca entrava sempre no imaginário das crianças e dos mais jovens que 

observavam curiosos, o desenrolar do torneio, em grandes grupos de amigos, que comentavam 

todo o torneio.   

Em suma, a Festa do Corpus Christi desenrolava-se praticamente nestes pontos, e o 

programa da festa, quando esta se realizava, era muito semelhante de ano para ano, reproduzimos 

de seguida um exemplo do programa de 1955, onde a festa se realizou a 9 de junho: às 6 da 

manhã- salva de morteiros, 11 horas – missa solene na Igreja Matriz, 13 horas – entrada da 

Banda, 17 horas – Cortejo de carros alegóricos, 18 horas – procissão, 19 horas – Torneio da Coca 

contra o S. Jorge, 19 e 30 horas – concerto musical, às 22 horas – Tocatas e arraial até à meia-

noite.216 

 De seguida, muito sumariamente, iremos apontar outras festividades de menor relevância 

que tinham lugar na vila de Monção, na época em estudo, sobretudo a Festa em honra ao Santo 

António dos Capuchos, a Festa em honra a S. Cristóvão, as celebrações da Semana Santa, entre 

outras.  

 

Outras festividades 

 Para além da Festa em honra à Virgem das Dores e do Corpo de Deus, a vila de Monção 

celebrava outras datas religiosas. Entre elas, os festejos em honra ao Santo António dos Capuchos, 

                                                             
215 A Terra Minhota, nº172, 1 de julho de 1957, p.19. 
216 A Terra Minhota, nº128, 1 de junho de 1955. p.11. 
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o dia de S. José (patrono dos Bombeiros Voluntários de Monção), assim como as solenidades em 

honra a S. Cristóvão padroeiro dos motoristas.  

Começaremos por abordar os festejos relativos a S. José. Realizavam-se sempre no mês 

de março, marcando dessa forma o aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Monção. De referir que esta associação a par com a Santa Casa da Misericórdia de Monção e 

Associação de Socorros Mutua Artística Monçanense, formava o conjunto dos principais órgãos de 

sociabilidade formal dessa vila minhota.  

Fazendo um pequeno aparte, os Bombeiros Voluntários de Monção, na época em análise, 

sobretudo desde a década de 40/50 até inícios de 1970, era uma das principais associações que 

promovia certas atividades culturais e não só, de relevo para a vila, sendo que estas funcionavam 

como principais distrações dos locais. O regime de sociedade, pago através de cotas permitia que 

miúdos e graúdos passassem grande parte do tempo no quartel dos bombeiros, que detinham por 

exemplo, uma mesa de ping pong, ou promovia com alguma regularidade a arte do cinema.217  

Encontra-se em desenvolvimento uma obra promovida pela Câmara Municipal de Monção 

e pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Monção, da autoria de José Adriano Oliveira sobre 

a evolução da associação do corpo dos Bombeiros desde a fundação em 1900 até à atualidade, 

que poderá elucidar e aprofundar no futuro estes aspetos aqui levemente frisados.  

 

Figura 23 - Ambulância dos Bombeiros Voluntários de Monção na ocasião dos festejos de S. José (Ano Desconhecido). Espólio 
fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

A festa do patrono, que aqui estamos a analisar, era anualmente bem vivida como 

conseguimos perceber, pela celebração das bodas de ouro da Associação em 1950, onde o dia 

19 de março desse ano a partir das 9 da manhã começaram-se a ouvir os primeiros intentos da 

                                                             
217 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
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Banda Municipal de Monção, «As ruas movimentam-se e todos caminham para as Portas do Sol»218. 

Vivia-se com grande emoção e união esse dia marcante na vida dos monçanenses, porque aparte 

de todas as diferenças, nesse dia «todos [eram] monçanenses»219. Quando se apresentaram as 

principais “curiosidades” desse dia, (o pronto-socorro e a ambulância), «uma multidão compacta 

circunda os carros que brilham nos seus cromados e nas suas pinturas frescas»220. Após isto segue-

se o cortejo composto de todos os carros dos Voluntários que quiseram comparecer à festa local. 

Pelas 11 e 30 da manhã teve inicio a Missa Campal na Praça Deu-La-Deu, celebrada num altar 

de improviso que ainda contou com interpretações de música sacra. Ao pronto-socorro e à 

ambulância foram dados os nomes de Gratidão e Deu-La-Deu, respetivamente. A partir das 13 

horas houve almoço para as principais autoridades e membros dos voluntários e pela parte da 

tarde realizou-se uma sessão solene no Cine-Teatro João Verde, «Casa repleta, onde não faltaram 

as pessoas de mais destaque da nossa terra, serviu esta sessão para enaltecer mais ainda a briosa 

Corporação dos Bombeiros Voluntários de Monção»221.  

As ruas enchiam, quase como forma de agradecimento dos monçanenses, a essa 

corporação que lhes era tão querida. Os festejos celebrados anualmente circundavam sempre na 

mesma ordem, com um concerto da Banda Musical de Monção da parte da manhã, juntamente 

com a Missa e romagem ao cemitério em forma de homenagens aos bombeiros já falecidos, 

havendo da parte da tarde para alem da sessão solene um jantar de confraternização, que, certas 

vezes, variava o seu sitio.  

 Outros festejos religiosos bastante recorrentes a partir da década de 1950 eram os 

celebrados em honra a Santo António dos Capuchos, que a partir de 1956, começam a ter 

cobertura na Terra Minhota, e é o primeiro ano de que temos referência, não sabendo ao certo, 

se foi esse o primeiro ano que esse festejo se celebrou. Esses festejos eram cumpridos em 2 dias 

distintos, em junho coincidindo com a festa popular de Santo António, no primeiro dia havia 

sempre o arraial minhoto no recinto da Igreja dos Capuchos, já o segundo dia ficava reservado 

para as solenidades religiosas. A festa era organizada por uma comissão composta por 8 jovens, 

4 rapazes e 4 raparigas, que entoavam a Marcha a Santo António pelas principais artérias da 

vila.222  

                                                             
218 A Terra Minhota, nº20, 1 de abril de 1950, p. 1. 
219 A Terra Minhota, nº20, 1 de abril de 1950, p. 1. 
220 A Terra Minhota, nº20, 1 de abril de 1950, p. 1. 
221 A Terra Minhota, nº20, 1 de abril de 1950, p. 3. 
222 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de Julho de 2015.  
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Esta celebração a Santo António na época em estudo procederia sempre dentro da mesma 

fórmula, sabe-se, no entanto, que foi perdendo ao longo dos tempos, o seu brilho, pois é um 

festejo que não perdurou até aos dias que correm.  

 Os festejos em honra a S. Cristóvão decorriam na década de 50 por 2 dias, em julho, 

sendo que para além dos procedimentos religiosos (missa cantada, bênção aos carros), dava-se 

ainda um pequeno arraial noturno e buzinadelas com os carros dentro de um itinerário proposto. 

Em 1955 a festa em honra a S. Cristóvão, tinha decorrido, segundo A Terra Minhota, da seguinte 

forma: No domingo ao meio dia após as salvas de fogo entraram as Bandas Municipal de Monção 

e Popular de Riba de Mouro, que tocaram ao longo da vila para depois se estabelecerem no coreto 

da Praça Deu-La-Deu. De noite deu-se o arraial. Na segunda-feira, de manhã celebrou-se a Missa 

na Igreja Matriz, havendo depois um cortejo simbólico com as viaturas. De tarde as animações 

continuaram com as bandas na mesma praça, às 18 horas houve a procissão e de noite mais 

uma vez as bandas e arraial.223 

 Por fim, temos a apontar mais uma celebração religiosa, que captava alguma gente, e que 

coincidia com a altura das celebrações da Semana Santa. A partir de 1959, passado mais de uma 

década de interregno, esta solenidade voltou a ser festejada, conforme nos indica A Terra Minhota, 

em 1959, «Já rolaram mais de 12 anos sobre as últimas solenidades da Semana Santa realizadas 

na nossa Vila»224. Tendo sido o regresso dessa solenidade um autêntico sucesso. O propósito da 

Semana Santa seria sobretudo evocar a fé, conseguindo juntar os monçanenses sobre um único 

princípio nesses dias.  

 Para além das festividades religiosas, Monção celebrava outras datas, por exemplo o 

Carnaval, o Ano Novo, as Noites Raianas já mencionadas anteriormente, na parte referente ao 

Parque das Caldas, entre outras.  

 De seguida passaremos a caracterizar outro dos componentes deste universo de 

sociabilidades em Monção, o Desporto, que através da égide do futebol e da equipa local de maior 

renome o Desportivo de Monção captava as massas locais para assistir ao evento. Num período 

mais tardio referiremos o papel do Automobilismo, através do Rally à Lampreia.  

  

                                                             
223 A Terra Minhota, nº132, 1 de agosto de 1955. p.1.  
224 A Terra Minhota, nº208, 15 de fevereiro de 1959, p.6. 
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2.5 - O Desporto 

O Futebol em Monção – o Desportivo de Monção 

O Desporto e sobretudo o futebol começa a ganhar uma maior notabilização, a partir dos 

finais do século XIX, generalizando-se à sociedade a partir das primeiras décadas do século XX. 

Funciona, a partir de então, como um importante veículo de coesão social225.  

Logo, que cessou o primeiro conflito bélico à escala mundial, em 1919, reuniram-se com 

ideia de Adriano Freitas (considerado o “pai” do futebol monçanense) os primeiros entusiastas da 

modalidade em Monção, na Garagem Berregas, situada na rua que vai para as Caldas, perto 

atualmente se situa a Casa Museu de Monção, com o objetivo de formar um jovem grupo de 

curiosos da bola, que em 1921, ganharam o primeiro desafio de futebol que se realizou em 

Salvaterra do Miño, contra a equipa da casa, por 1-0. 

 

Figura 24 - Primeira equipa de futebol de Monção, Grupo Desportivo Deu-la-Deu, 1921. Espólio fotográfico privado de José 

Adriano Oliveira Cruz. 

                                                             
225 Para um maior entendimento acerca da evolução do desporto a nível nacional e internacional ver os seguintes estudos: Vítor Costa, «O 

desporto e a sociedade em Portugal entre finais do Século XIX e inícios do século XX», em Uma História do Desporto em Portugal Vol. I – Corpo, 
espaços e média, coord. Nuno Domingos e José Neves (Vila do Conde: Quidnovi Editora, 2011); Serrão, Nova História de Portugal…; Alain 

Corbin, «O destino contrastado do futebol» em A História dos Tempos Livres. O Advento do Lazer, coord. Alain Corbin (Lisboa: Teorema, 2001); 

Serrado, O Estado Novo e o Futebol… 
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  A equipa era constituída por: João Puga Pereira, Mário Monteiro, Casemiro Morais, Manuel 

Morais, Gualdino Marinho, Gualdino Pincha, Severo Morais, Evaristo, Manuel Amaral, Manuel Puga 

Pereira e Caetano.  

Esse grupo de jovens futebolistas iriam constituir o grupo fundador da primeira equipa de 

futebol de Monção, que anos mais tarde, em 1925 passaria a ser denominado de Grupo Desportivo 

Deu-la-Deu.  

Desde a reunião na Garagem de Adriano Freitas, o fenómeno do futebol em Monção 

passou a ganhar contornos dignos de referência. Para se aprimorarem na modalidade era 

necessário treinar, e para tal, devido à falta de campos próprios, improvisava-se, servindo os 

recintos do Souto, das Caldas, do Rosal, da Terra Nova ou do Terreiro, o que por vezes levava a 

contestações por parte dos pedestres, levando à atuação camarária.226  

Por exemplo em 1926, O Comércio de Monção, noticiava o seguinte:  

«A febre da bola – O rapazio, sem respeito pelas pessoas e pelas coisas, continua a fazer 
da Praça da República um campo de futebol, acompanhando o jogo de fraseado indecente 
e de palavrões d’alcouce. É uma vergonha completa chegando algumas pessoas que ali 
vão tomar a fresca nestas tardes calmosas, a retirar-se incomodadas com o que ouvem da 
oca desses garotos, aos quais as mães não sabem aplicar uma surra em forma. A quem 
compete lembramos este assunto digno de muita atenção»227.  

Em falta de bolas também se improvisava, e recorria-se à famosa bola de trapos, em 

entrevista à Terra Minhota, Luís Teixeira de Brito, jogador do Desportivo de Monção recorda os 

seus tempos de criança e à pergunta:  

«Como começaste a tua vida de futebolista?» ele responde o seguinte: «Como quase todos 
nós, jogando tardes inteiras nas muralhas do Rosal e Terra Nova, com a célebre bola de 
trapos.»228  

Conseguimos perceber a escala que o futebol começou a ganhar na generalidade das 

camadas sociais, sobretudo nos mais novos, que praticavam o desporto como forma de 

divertimento.  

 Em 1925, iriam ser aprovados os estatutos do Grupo Desportivo Deu-la-Deu, o antecessor 

do Desportivo de Monção, como principal clube do concelho e da vila de Monção.  

                                                             
226 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo…, p. 18 
227 O Comércio de Monção, 26 de julho de 1926.  
228 A Terra Minhota, nº103, 1 de abril de 1954, p.6. 
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Segundo o próprio estatuto, a cota mensal de cada sócio seriam um mínimo obrigatório 

de 2$00 por mês, sendo que seria excluído de sócio, todo aquele que faltasse no pagamento de 

três cotas consecutivas, seriam admitidos como sócios quaisquer cidadãos do sexo masculino, o 

que nos indica que o sexo feminino estava afastado de sócio do primeiro grupo de futebol 

monçanense.229 

A primeira direção do Grupo Desportivo Deu-la-Deu ficaria composta por, Dr. Álvaro Pereira 

Pimenta de Castro (Presidente), Tenente Alfredo Soares da Costa (Vice-Presidente) José Monteiro 

de Sousa (Secretário), Joaquim José Pereira Júnior (Tesoureiro), Henrique José Nunes (Vogal) e 

Manuel Guedes (Vogal). A primeira coletividade futebolista de Monção disputou o primeiro jogo 

contra o Valenciano em novembro de 1925, saindo derrotada por 6-0, em casa, no Campo dos 

Padrões, recinto da equipa.230  

As principais rivalidades começavam a desenhar-se, sendo as equipas concelhos mais 

próximos os adversários de excelência da coletividade local. Valenciano, Melgacense e claro o 

Vianense, compõem o quadro principal de rivais do Grupo Desportivo Deu-la-Deu, e mais tarde do 

Desportivo de Monção, estava em formação o bairrismo fervoroso pela via do futebol que iria 

captar as massas locais à atenção digna do desporto-rei.  

Segundo informações do Comércio de Monção, os preços em 1925 para assistir a um 

jogo no Campo dos Padrões seriam, nas bancadas de 2$00, na geral de 1$00 e para crianças até 

12 anos de $50 tostões.231  

António Sá Vieira, o nosso barbeiro memorialista, não deixou o fenómeno do futebol em 

branco e aponta alguns dos desafios e seus resultados nos Cadernos, por exemplo em 1927 

documenta uma ida de alguns monçanenses a acompanhar a equipa a Ponte de Lima, entre os 

quais o seu filho Clemente e Manuel Lima, que mais tarde iria ter o seu nome no Campo do 

Desportivo em 1946, demonstrando o interesse de alguns torcedores da equipa que se 

deslocavam com a equipa, constituindo um excelente instrumento de sociabilidade:  

«No dia 26-6-1927 como fo-se de Monção o grupo dos Sports Deu-La-Deu jugar com o 
grupo dos Sports de Ponte de Lima os de Monção venceram deixando-os a zéros foram de 
cá ver ou acistir ao jogo o Clemente, o Ivaristo Ferreira, a Laura, o Idemundo Monteiro e 
Manuel Lima foram as 2 e vieram as 10 horas da Noite»232 

                                                             
229 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo…, 25. 
230 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo…, 27. 
231 O Comércio de Monção, 10 de junho de 1925.  
232 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.157]. 



89 

 A breve história do Grupo Desportivo Deu-la-Deu tem o seu fim entre 1929 e 1930, devido 

a questões monetárias, no entanto, o entusiamo pelo futebol em Monção, não ia cessar, surgindo 

algumas equipas populares, onde ressaltam duas, Barracão e Vasco da Gama, equipas que mais 

tarde fusionaram e deram origem ao Desportivo de Monção, em 1933.  

Dava-se início a uma segunda fase de consolidação da modalidade a nível local, que 

duraria até 1940, quando o Desportivo iria anunciar o seu fim.  

 João António Puga Pereira dá-nos em primeira pessoa alguns depoimentos, 

importantíssimos para traçar uma evolução do panorama futebolístico de Monção, na obra da 

autoria de José Adriano Oliveira233. Num desses depoimentos diz-nos o seguinte, transcrito de uma 

carta dirigida a Darlindo, por parte de Necas (2 jogadores da primeira equipa do Desportivo de 

Monção):  

«Quando chegamos do Brasil, (…) em Março de 1932, já não havia o Deu-la-Deu. Jogavam 
no campo da Lagoa dois grupos: o Barracão e o Vasco da Gama. Fomos lá ver alguns jogos 
e comecei a pensar em levantar novamente o Deu-la-Deu, pois naqueles grupos vi alguns 
que podiam ser bons jogadores (…) Foi então que fizemos uma reunião, na Garagem 
Berregas em que estavam: eu, tu, o João, o Adriano Freitas, o Manuel Guedes, o Inocêncio 
Álvaro, o Mário Monteiro, Francisco Esteves e outros resolvemos formar outro grupo com 
outro nome. Depois de diversas sugestões, tu, Darlindo, propuseste o nome de Desportivo 
de Monção (…) o nome foi aprovado por unanimidade e assim nasceu o primeiro Desportivo 
de Monção e tu ficaste a ser o seu padrinho.»234  

 A primeira equipa do Desportivo de Monção de 1933 ficaria composta por jogadores como: 

Henrique, Artur, Chico Boi, Darlindo, Alberto Gomes (que viria a ser internacional pela Seleção 

Portuguesa), António Simas, Louceiro, Adolfo Vieira, Necas e Chirêlo e treinados por Mário 

Monteiro. Já a primeira direção foi constituída por, Inocêncio Álvaro (Presidentes), Adriano Freitas 

(Vice-Presidente), João Puga Pereira (Secretário) e Manuel Guedes (Tesoureiro). 

                                                             
233 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo… 
234 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo…, 45. 
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Figura 25 - Primeira equipa do Desportivo de Monção, 1933. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

 

O Campo dos Padrões foi o escolhido para terreno de jogo e treino a partir de 1934. Nesse 

ano o Desportivo de Monção vai defrontar equipas de algum reconhecimento a nível regional e 

nacional, como o Sporting de Braga e o Vitória Sport Club (Guimarães). Logo um ano após a sua 

fundação o Desportivo de Monção vai-se filiar na Associação de Futebol de Viana do Castelo.  

O nosso barbeiro documenta alguns dos desafios que o Desportivo de Monção realizou, por 

exemplo:  

«No dia 1-7-1934 o grupo Sportibo foi a Viana jogar com o Vianense e os de cá perderam 
10 a 0 já tinham vindo cá e o Vianense perdeu, os de cá 5 e os de Viana 4»235 

Mais tarde em 1937, onde o próprio se dirigiu à sede de distrito e viu o jogo:  

«No dia 26-12-1937 os jugadores da bola desta vila foram jogar com os de Viana e no jogo 
impataram. Da vila foi um comboio levar a gente e os jugadores a Viana e o presso foi de 
ida e volta de 10$00 escudo: o dia estava muito lindo e foi um grande numero de pessoas. 

                                                             
235 AMM. Cota 1-A.10.5.2-8. [p.60]. 
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Eu aproveitei tambem a ocazião de ir a Viana visto dia e tambem nao avia jornaes e tambem 
á muitos anos que lá não tinha ido»236. 

Nos jogos em casa, a equipa conseguia captar, igualmente, a atenção de muitos monçanenses 

que não faltam aos desafios (Ver Figura 26) 

 

Figura 26- Bancadas em madeira do Campo dos Padrões, 1938. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

 

 No ano de 1939, dava-se o início do fim da primeira edição do Desportivo de Monção, a 

situação económica não se encontrava favorável, basta olharmos para o panorama internacional 

e vermos uma Guerra Civil no país vizinho e o início de uma Guerra Mundial, juntando a isto os 

fracos resultados da equipa e a calamidade que se deu sobre o Campo dos Padrões, destruído 

por um ciclone nesse mesmo ano, ditam esse destino.  

No ano em que o Desportivo de Monção termina a sua atividade futebolística, em 1940, 

tinha conquistado o 2º lugar na classificação na A.F. de Viana do Castelo237. 

No ano em que termina a Segunda Guerra Mundial, vai-se estabelecer mais uma fase do 

Desportivo de Monção, que perdura até aos dias que correm, vai ser então em 1945 que se inicia 

o período de reativação do Desportivo, que vem da necessidade de se voltar a formar uma 

coletividade forte que represente o concelho a nível futebolístico. Entretanto formaram-se clubes 

                                                             
236AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.114]. 
237 Cruz, 75 Anos – Vida e Obra do Desportivo…, 96. 
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mais pequenos, mas o bairrismo era intenso, porque não unir estes bairristas sob uma única 

bandeira como outrora?  

Os trabalhos dos primeiros corpos gerentes do Desportivo de Monção pontuaram-se 

sobretudo na captação dos melhores jogadores dos vários clubes de bairro que se tinham formado 

em Monção, após o fim da primeira edição do Desportivo.  

A primeira direção do Desportivo de Monção refundado, ficava composta por: Tenente 

Diamantino Leite (Presidente), Dr. Viriato Nunes (Vice-Presidente), Dr. Amândio Borges 

(1ºSecretário), Adriano Lima (2ºSecretário), José de Sousa (Tesoureiro), Benvindo Luiz Gomes 

(Vogal) e Artur Rodrigues (Vogal).  

 Formada a direção, faltava dar prioridade à aquisição de um terreno para construção de 

um campo de jogos exclusivo do clube, e através de várias negociatas, consegue-se uma porção 

de terreno na Lavandeira, com grande ajuda de Manuel Lima, daí a homenagem de se dar o seu 

nome ao Campo de jogos. 

A construção desta infraestrutura deu-se logo de seguida, embora tenha havido pelo 

menos um episódio trágico documentado por Clemente Sá Vieira, nos Cadernos, em 1945:  

«Na terça-feira 3 de Junho de 1945, nas obras do novo Campo de Foot-baal, ficou debaixo 
de uma barreira o trabalhador José Vasconcelos reformado da Guarda Fiscal, foi retirado 
em seguida pelos companheiros já morto, veio na maca dos Bombeiros para o Hospital 
sendo depois removido para sua casa na freguesia da Bela»238.  

 

Figura 27 - Equipa do Desportivo de Monção que inaugurou o Campo Manuel Lima, 1946. Espólio fotográfico privado de José 

Adriano Oliveira Cruz. 

 

                                                             
238 AMM. Cota 1-A.10.5.2-15. [p.33]. 
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Figura 28 - Emblema do Desportivo de Monção, da autoria de Ernesto José Monteiro de Barros, 1945. Espólio fotográfico privado 

de José Adriano Oliveira Cruz. 

 

Um ano mais tarde dava-se a sua inauguração oficial, conforme o mesmo barbeiro aponta 

os seus manuscritos:  

«No Domingo 8 de Setembro de 1946 foi inaugurado o campo "Manuel Lima" com um 
desafio de Foot-Ball entre o Desportivo de Monção e o Sporting de Vila-Real que empataram 
por 3 a 3 tambem tocou a Banda Municipal de Monção».239  

O Desportivo de Monção estava no jogo inaugural do estádio Manuel Lima composto por: 

Alberto Cunha, Armando Brito, José Gomes, Joaquim Agre, António Flores, Cesário Fernandes, 

José Fernandes, Crisógno Afonso, Manuel Alves, Avelino Ferreira e Adolfo Fernandes.  

 A partir de então o Desportivo de Monção traça uma história contínua, embora em certas 

alturas ultrapassasse conjunturas difíceis.  

A atenção ao clube refundado é igual ou maior, por parte do povo monçanense, em 

comparação com os principais clubes extintos a nível local, na época em análise para este estudo. 

Basta olhar-mos para a cobertura dada ao futebol pela imprensa local nas décadas finais do regime 

salazarista. 

 O bairrismo, característica típica dos monçanenses vai sair reforçado com o novo formato 

do Desportivo de Monção resgatado em 1945. Esse aspeto vai ser retratado em junho de 1949, 

logo na primeira edição do jornal a Terra Minhota:  

«Monção como não podia deixar de ser, tem um grupo de futebol. Grupo modesto tem para 
os monçanenses duas facetas que são motivo de orgulho: é um grupo constituído apenas 
por monçanenses e amadores. Todos os jogadores nascidos e criados em Monção, são 

                                                             
239 AMM. Cota 1-A.10.5.3-1. [p.18]. 
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amadores puros e nada recebem do futebol a não ser o prazer do jogo, a alegria das vitórias, 
a consagração do público»240.  

«É, por isso, pela continuação desta bela obra desportiva, pela estabilidade do nosso clube, 
pelo desejo de elevar a mais alto nível o nosso nome desportivo, nós, todos os 
monçanenses, assim o creio, pugnarão e lutarão para que não morra uma actividade que 
tantos motivos de orgulho e satisfação nos tem proporcionado»241.  

Este aspeto era sobretudo alimentado pela grande adesão de monçanenses à ida ao 

Campo aos domingos ver a bola, conforme nos foi indicado pelos testemunhos recolhidos e 

podemos reforçar com pequenas indicações do jornal de Monção em destaque nesta investigação.  

Em 1960 face ao festival internacional de futebol realizado no dia 1 de maio desse ano, 

no Campo Manuel Lima, composto pelas equipas do Desportivo de Monção, Atlético de Valdevez, 

Vitória de Guimarães e Celta de Vigo, o terreno de jogos encheu de uma «enorme massa de 

gente»242, não só de Monção como também das localidades mais próximas.  

 Era com orgulho que A Terra Minhota anunciava em 1952, que se estava a tornar 

realidade a escola de infantis e juniores do Desportivo, para que assim, se formassem bons 

futebolistas localmente:  

«Está a tornar-se grande realidade a escola de infantis e juniores que o Desportivo de 
Monção organizou. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, pelas seis horas da tarde, 
no Campo de jogos, é ver dezenas e dezenas de miúdos e rapazes, nos treinos, a revelarem 
habilidade espantosa.»243  

Este aspeto é muito importante, na medida em que o clube funciona como um 

dinamizador de atividade desportiva para os mais jovens, fomentando a interação social entre os 

membros e funcionando assim como um novo dinamizador de sociabilidade local, no seio mais 

jovem.  

O Desportivo de Monção encontrava-se igualmente apto a participar em iniciativas locais, 

por exemplo em 1953, um grupo de senhoras, organizou uma partida de futebol que colocava 

uma equipa constituída de antigos jogadores e fundadores do Desportivo de Monção contra o 

plantel desse ano, sendo que toda a receita de entradas revertia a favor dos pobres do concelho. 

O jogo de futebol realizou-se na tarde no dia de Natal de 1953, no Campo Manuel Lima, saindo 

os antigos jogadores vencedores por 2-1.244 

                                                             
240 A Terra Minhota, nº 1, 1 de Junho de 1949, p. 4. 
241 A Terra Minhota, nº 1, 1 de Junho de 1949, p. 4. 
242 A Terra Minhota, nº234, 3 de maio de 1960, p. 4. 
243 A Terra Minhota, nº66, 15 de julho de 1952, p. 3. 
244 A Terra Minhota, nº98, 15 de janeiro de 1954, p.6. 
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 Não só a atenção dos órgãos de comunicação social, exaltava o recém-reformulado grupo 

de futebol, as próprias pessoas viviam o desporto, como já foi mencionado anteriormente, era 

bastante comum nos cafés, se juntarem grupos de amigos e conhecidos e debaterem o estado da 

equipa de Monção.  

Relativamente ao ano de 1949, a Terra Minhota, retrata-nos esse aspeto:  

«(…)não se podia deixar de se ouvir falar em futebol, a toda a hora e em toda a parte, 
conversando uns como “mestres” e discutindo outros como “doutores” formados… em 
bola»245. 

«Quase sempre com razão esses mestres vão para as mesas dos cafés e criticam, apontam 
defeitos a este ou àquele, formam a “sua” linha ideal e afirmam que é a melhor. Mas, é 
claro, isto passa-se nas mesas dos cafés onde os ecos desses, que muitas vezes têm 
carradas de razão, não chegam à Secretaria da Direcção»246. 

O debate futebolístico nos cafés é por sua vez referido pelo conjunto dos monçanenses 

que nos elucidam nos seus testemunhos, avançando-nos que se faziam, por vezes, críticas 

rigorosas, outras vezes críticas construtivas e que às vezes até se davam desacatos devido a 

opiniões contrárias.247  

 

Figura 29 - Equipa do Desportivo de Monção vencedora da I Divisão Regional de Braga 60/61, 1961. Espólio fotográfico privado 

de José Adriano Oliveira Cruz. 

 

                                                             
245 A Terra Minhota, nº 11, 1 de novembro de 1949, p. 3. 
246 A Terra Minhota, nº 11, 1 de novembro de 1949, p. 3. 
247 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015. 
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As vitórias do clube eram vividas entusiasticamente pelos habitantes da vila, sendo que 

quando se davam as vitórias mais importantes sobretudo nos derbys, contra os principais rivais, 

chegavam-se de lançar foguetes.  

Fortunato Ferreira, membro da equipa do Desportivo de Monção campeã da época de 

1960/1961 da I Divisão Regional de Braga, diz-nos que aquando dessa ocasião foram dadas à 

equipa honras na Câmara Municipal de Monção e direito a um jantar solene no Bar Mané, 

acrescenta ainda o facto de que lhes eram oferecidos bilhetes para ir ao Cine-Teatro João Verde, 

como incentivo caso vencessem os jogos.  

Recorda ainda as dificuldades no meio do futebol que eram muitos difíceis, desde o 

vestuário precário, às botas desajeitadas, aos treinos muito cedo, às 7 da manhã para as 9 horas 

entrarem ao serviço, depois do treino costumavam ir até ao Bar do João onde a dona lhes 

proporcionava um pequeno-almoço. As condições dos banhos também eram bastante precárias, 

sendo que muitas das vezes tomavam banho de água fria, estas condições viam-se agravadas no 

Inverno, para juntar a isto tudo, os jogos realizavam-se em terra batida o que não facilitava as 

quedas.248
  

 Nem só ao Desportivo de Monção, os habitantes da vila de Monção estavam atentos, 

também se mantinham bem informados face aos grandes palcos do futebol nacional, torcendo 

pelas grandes equipas.  

Na rúbrica Cá Entre Nós, da Terra Minhota, surgem informações que nos indicam nesse 

mesmo sentido, fortalecendo o crescimento do fenómeno do futebol em Monção, reportamo-nos 

a um exemplo da década de 50:  

«Quando o Porto ganha tudo bem para a rua dar vivas e deitar foguetes… Quando empata 
ninguém se ouve. O caso é que, devido à derrota de domingo que o Benfica arrecadou em 
Coimbra, frente à Briosa Académica, a beiça dos benfiquistas tomou proporções 
extraordinárias ao contrário da alegria dos tripeiros, que deram largas ao seu entusiasmo, 
queimando foguetes em barda. A que ponto chegou a doença da bola, senhores!..»249. 

 O interesse dos monçanenses pelo futebol e pelo desporto em geral pode ser espelhado 

com a consistência da imprensa desportiva que chegava a Monção, se estivermos atentos aos 

registos deixados por António Sá Vieira e filho, contamos alguns títulos desportivos com alguma 

representatividade como já pudemos observar, entre A Bola, o Diário de Sports, Eco dos Sports, 

                                                             
248 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015.  
249 A Terra Minhota, nº145, 1 de março de 1956, p.6. 
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Os Sports, Stadium, Mundo Desportivo, O Volante e por fim O Norte Desportivo, este último 

segundo informações que conseguimos captar, como tinha os resultados a nível regional bem 

destacados, sobretudo acerca do Desportivo de Monção, levava aos principais comerciantes de 

jornais de Monção, Clemente Sá Vieira e Sr. Augusto, a dirigirem-se rapidamente à estação de 

comboio buscar o maior número possível para os venderem de seguida.250 

 

Outras práticas desportivas praticadas em Monção  

Os monçanenses apreciavam outros desportos. O Voleibol (patrocinado pela Mocidade 

Portuguesa), ping-pong, o automobilismo, o ciclismo e o bilhar. 

 Quanto ao Voleibol e ping-pong pouco há a dizer. A primeira era uma modalidade 

promovida pela Mocidade Portuguesa, fazendo-se torneios a nível distrital e regional, assim como 

o ping-pong, que também era fomentado pelos Bombeiros Voluntários de Monção que tinha uma 

mesa no quartel, no entanto só quem era sócio da Associação podia jogar251.  

A Terra Minhota, informa-nos em 1952 que a ala de Monção da Mocidade Portuguesa:  

«concorre mais nas modalidades de Voleibola, em Cadetes e Vanguardistas B e no Tiro. 
Nesta modalidade, a Ala de Monção é possuidora do título, conquistado brilhantemente no 
ano findo em Braga.»252.  

Ainda nesse ano, surge outra informação onde devido a tamanha adesão de monçanenses 

à modalidade de voleibol, o Desportivo de Monção estava a cogitar inseri-la nos seus quadros:  

«Entre várias modalidades desportivas que tenciona a Direção do Desportivo de Monção 
introduzir, conta-se a do Voleibola que já tantos apaixonados conta no País. Já no próximo 
domingo veremos actuar a equipa dos Bombeiros V. de Caminha e os Cadetes da Ala de 
Monção da Mocidade Portuguesa. Desporto vigoroso e apaixonante que por certo irá 
arrebanhar mais alguns adeptos monçanenses.»253  

 O ciclismo era bastante apreciado nesse meio, e quando a terra fazia parte dos percursos 

da volta a Portugal, os locais, seguiam a etapa com grande atenção, havendo alguns entusiastas 

da modalidade, por exemplo em 1959, aquando da 2ª prova de iniciação em Ciclismo que incluía 

                                                             
250 Entrevista, Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
251 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015.  
252 A Terra Minhota, nº60, 1 de abril de 1952, p.5. 
253 A Terra Minhota, nº64, 15 de junho de 2015, p.4. 
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um trajeto de 48 km entre Monção e Melgaço, contou com alguma adesão, sendo que o 

entusiasmo dos amantes da modalidade era notável.254  

 O bilhar conforme já podemos observar anteriormente era muito praticado sobretudo no 

meio de cafés, ou no Mané ou no Escondidinho, sendo que só uma certa elite é que o praticava.  

 Outra modalidade que conta com grande aceitação a nível local é o automobilismo. Esta 

modalidade, sempre se mostrou um desporto de gente endinheirada e desde os inícios do séc. XX 

houveram certos eventos dentro do desporto motorizado, desde corridas, gincanas, rallies, 

rampas, etc.  

Em Monção a modalidade aparece pela primeira vez em 1926, quando por ocasião da 

Festa em honra à Virgem das Dores desse ano se realizou a primeira gincana de automóveis no 

Campo dos Padrões onde jogava o Grupo Desportivo Deu-la-Deu. António Sá Vieira, assim como 

O Comércio de Monção, destacam esse acontecimento:  

«(…) No campo de futebol tambem oube pela 1ª vez nesta vila gincana de automóveis»255, 
«Gincana de automóveis - Pela primeira entre nós e no campo do Deu-la-Deum houve no 
passado domingo este interessante divertimento desportivo que chamou ao local vasta 
concorrência e onde se fez o randez-vous da nossa melhor sociedade (…)»256.  

A verdade é que anos mais tarde, já na década de 50, se iria realizar nova gincana, 

conforme nos aponta a Terra Minhota, dessa vez realizada no Campo Manuel Lima no dia 13 de 

Agosto de 1950 a partir das 15 horas, conforme anunciava:  

«A notícia que, célere, se espalhou por toda a parte, causou muita alegria em todos os 
monçanenses amigos do desporto, sobretudo dos automobilistas (…) que terão ensejo de 
mostrar as suas habilidades»257.  

Estes eventos conseguiam sempre captar algumas pessoas, anos mais tarde em 1959, 

face a nova gincana realizada a 7 de junho:  

«decorreu muito animadamente, pois não faltaram habilidosos – cerca de três dezenas – 
concorrentes e nem a assistência, que encheu as bancadas e emoldurou regularmente o 
rectângulo, apesar da tarde estar quente e com sol brilhante (…)»258.  

Nos finais da década de 60, o fenómeno do automobilismo ia transformar-se por completo 

em Monção, quando em 1967 se organiza o primeiro Rally à Lampreia, evento que se realiza 

                                                             
254 A Terra Minhota, nº 209, 4 de março de 1959, p.6. 
255 AMM. Cota 1-A.10.5.2-4. [p.76]. 
256 O Comércio de Monção, 30 de agosto de 1926. 
257 A Terra Minhota, nº 25, 1 de agosto de 1950, p. 1. 
258 A Terra Minhota, nº216, 9 de julho de 1960, p.2. 



99 

anualmente, no mês de fevereiro, desde então. Patrocinado pelo Sport Club do Porto, continha 

provas de destreza ao volante havendo lugar, ainda, para um jantar de gala. 

Na primeira edição da prova o jantar realizou-se no Salão Nobre do Cine-Teatro João Verde, 

o único espaço capaz de albergar as cerca de 230 pessoas envolvidas259, entre concorrentes, 

patrocinadores e autoridades da Camara. 

De ano para ano a prova parecia ganhar mais adesão e pela 5ª edição da prova A Terra 

Minhota dizia-nos o seguinte:  

«prova teve um maior incremento de popularidade e ao mesmo tempo um muito maior 
número de concorrentes, na medida que esta prova contava para o campeonato Regional 
de Promoção (Zona Norte)»260.  

Fica assim composto o quadro dos eventos desportivos em Monção nas décadas em 

evidência, que conseguiam captar as massas locais e tornar-se assim excelentes palcos de 

sociabilidade.  

 De seguida passaremos a analisar muito brevemente o caso das aldeias, mais 

especificamente, o caso da freguesia de Tangil, e perceber as principais práticas de sociabilidade 

à época.  

 

2.5 – Uma ilustração das práticas sociabilitárias à escala da freguesia rural de Tangil 

O caso de Tangil 

 Como já conseguimos expor anteriormente, o tempo livre na aldeia, não é muito distinto 

do tempo de labor, estes miscigenam-se. O panorama apresentado por Jean Claude Farcy, na 

obra coordenada por Alain Corbin261, já referenciado, não se apresenta muito distante do quadro 

de Tangil, uma das freguesias do concelho de Monção, na década de 50 do século passado.  

 O café central da aldeia seria um dos maiores pontos de afluência dos habitantes, segundo 

nos foi possível apurar, era no café do Cruzeiro, que o jornal, sobretudo O Comércio do Porto era 

lido em voz alta, por uma pessoa alfabetizada enquanto o resto das pessoas ouvia atentamente 

                                                             
259 A Terra Minhota, nº 379, 1 de fevereiro de 1967, p.1. 
260 A Terra Minhota, nº467, 3 de abril de 1971, p.1. 
261 Farcy, O tempo livre na aldeia... 
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as notícias ficando informadas, isto numa época onde nem havia rádio ou luz elétrica sequer. A 

energia elétrica só chegaria à freguesia de Tangil a 23 de setembro de 1968.262 

 Outro aspeto muito interessante que mobilizava algumas pessoas da aldeia eram as peças 

de teatro únicas, da autoria de “tangilenses”, que se realizavam em espaços aleatórios mas 

predefinidos para tal, que se realizavam na década de 50 do séc. XX. 

O fenómeno da emigração viria mais tarde a desintegrar estes pequenos grupos de 

curiosos pelo teatro.  

Para além das atividades culturais no ramo da representação, a freguesia de Tangil, era 

munida de uma Banda de Musica, cuja designação na década de 50 do século passado seria 

Banda Musical dos Cadetes de Tangil, que ainda se encontra em atividade e cuja fundação se crê 

ser no ano de 1838, o conjunto musical dessa freguesia de Monção costumava atuar nas grandes 

festas do concelho, como por exemplo o Corpo de Deus ou Festa em honra da Virgem das Dores.  

Octávio Gomes, cujo progenitor era membro integrante da banda “tangilense” lembra-se 

de ir em digressão com o seu pai por ocasião da festa da Nossa Senhora das Dores e de ter 

pernoitado num grande salão onde deram pequeno-almoço e almoço aos integrantes263. 

Na falta de luz elétrica, conforme já referimos, os serviços prestados pela Gulbenkian, de 

biblioteca itinerante, eram para que estava apto à leitura, uma importante atividade de tempo de 

livre.  

 A Casa do Povo, nesta freguesia, teve um peso fundamental, no que toca à desenvoltura 

de atividades culturais para as pessoas de Tangil.  

 

Figura 30 - Casa do Povo de Tangil 

                                                             
262 Entrevista, Octávio Gomes, 27 de julho de 2015. 
263 Entrevista, Octávio Gomes, 27 de julho de 2015. 
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Relembramos que essas infraestruturas pensadas e originadas como fundamentos para a 

ideologia corporativista do Estado Novo foram promulgadas em Diário do Governo, em 23 de 

setembro de 1933.  

Através desses espaços o governo tinha a ambição de fazer chegar a ditadura até às zonas 

mais recônditas do país, onde Tangil se insere perfeitamente264. Entre outras atividades, o teatro, 

a educação através da oferta de cursos e sobretudo a música, a Banda da terra a partir de 1970 

passaria a chamar-se Banda Musical da Casa do Povo de Tangil e a usufruir das suas instalações 

como sede.  

 O trabalho e o lazer, em contexto rural, por vezes confundia-se, e transformavam-se em 

verdadeiros acontecimentos culturais, quase como verdadeiros serões, no caso em análise, pela 

altura do Inverno, faziam-se as fiadas do milho, evento que proporcionava interação entre as 

pessoas, sobretudo entre gerações, pois os mais velhos transmitiam o seu saber tradicional e 

prático aos mais novos, nesses verdadeiros eventos de sociabilidade mais restritos, cantava-se, 

comia-se e bebia-se.265  

Dentro do mesmo quadro, por ocasião das vindimas, nestas áreas mais isoladas, o vinho 

não ia para a Adega Cooperativa, como hoje em dia, produzindo-se nas próprias casas, o que 

levava à entreajuda entre proprietários, por exemplo, quem tinha um campo de vinha para 

vindimar, ia depois ao campo de quem o tivesse vindo ajudar. No fim das colheitas, o proprietário 

dava sempre um grande jantar de confraternização, tempos em que eram as mulheres que 

preparavam a comida enquanto os homens se encarregavam da lavoura.266  

 Em Tangil, também haviam festas de aldeia, sobretudo na altura do verão, Octávio Gomes, 

um dos entrevistados que mais informação nos dá sobre a freguesia, foi mordomo em várias vezes 

dessas festas. Inicialmente reuniam-se para estipular os objetivos da festa, de seguida faziam o 

peditório, que mutas vezes eram ofertas em géneros alimentícios que se vendiam para angariação 

de fundos. Em termos de música, usava-se a Banda de Tangil e por vezes contratava-se pequenas 

orquestras espanholas consoante o orçamento. Por altura das festas era ainda muito recorrente 

                                                             
264 Dulce Freire, «Estado Corporativo em Acção: sociedade rural e construção da rede de Casas do Povo», em Corporativismo Fascismos Estado 
Novo, coord. Fernando Rosas, e Álvaro Garrido (Coimbra: Grupo Almedina, 2012), 274. 
265 Entrevista, Octávio Gomes, 27 de julho de 2015. 
266 Entrevista, Octávio Gomes, 27 de julho de 2015. 
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toda a gente ser convidada para “botar uma malga e botar uma bucha”, isto é comer e beber nas 

casas uns dos outros.267 

 Dirigimo-nos de seguida à última parte do trabalho, referente aos grandes equipamentos, 

dentro das práticas de recreio e lazer e de promoção da cultura, os Teatros e Cineteatros que 

tiveram atividade na vila de Monção.  

  

                                                             
267 Entrevista, Octávio Gomes, 27 de julho de 2015. 
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Capítulo 3 – Os equipamentos de cultura e lazer de Monção: o Teatro Monçanense e do Cine-Teatro João 

Verde 

3.1 - Os teatros e cineteatros de Monção  

Antes do Cine-Teatro Monçanense e João Verde 

 O cinema, a sétima arte como hoje em dia é comummente nomeado, está intrinsecamente 

ligado a três simples ideias fusionadas: imagem, luz e movimento, assim «films produce their 

illusion of continuos movement by passing a series of discrete images in quick sucession in front 

of a light source»268. 

O fenómeno do cinema como espetáculo não foi ignorado, na região de Monção 269, 

surgindo desde muito cedo, verdadeiros entusiastas. Há referência a alguns entusiastas 

monçanenses que eram proprietários de de uma máquina de projeção de filmes, e que de forma 

itinerante, se deslocavam, de carroça e, mais tarde, de automóvel, para projetarem as fitas.270 

 Em Monção existiam espaços próprios para se realizarem espetáculos teatrais, pelo 

menos, desde finais do século XIX. Segundo José Adriano Oliveira nos informou, o primeiro teatro 

de Monção tinha sido fundado a 10 de junho de 1880, por um antepassado do mesmo, Simão de 

Abreu Melo e chamava-se Teatro Camões, pouco mais se sabe, fora o nome.271 Na primeira edição 

do Diccionario do Theatro Portuguez272, de autoria de Sousa Bastos, datado de 1908, surge a 

informação de um teatro em Monção, o Theatro Pereira, que segundo informação da fonte:  

«(…) propriedade de Manuel José Pereira. A sua construção começou em 1891, sendo a 
obra dirigida pelo agrimensor da Gamara, Diocleciano Ribeiro Torres. A inauguração teve 
logar em 1895 com o drama Trabalho e honra, representado por amadores. Tem este 
theatro duas vistas de sala, uma de rua e um jardim. Pelos preços usuaes rende 80$000 
réis e a despeza em cada recita é de 3$000 réis. Tem 17 camarotes, 130 logares de plateia 
superior e 120 inferior. Já alli representou o grande Taborda, grupos de artistas dos 
theatros do Gymnasio e Príncipe Real, e varias companhias de zarzuela. O theatro aluga-se 
ás companhias por 5$000 réis em cada recita. A orchestra custa 6$000 reis.»273  

                                                             
268 Geoffrey Nowell Smith, The Oxford history of World Cinema (Nova Iorque: Oxford University Press, 1986), 6.  
269 Para um melhor sentido de interpretação na evolução das práticas teatrais e cinematográficas verificar os seguintes estudos: Fernando 
Mascarello, org., História do Cinema Mundial (São Paulo: Papirus Editora, 2006); Mauro Neves, «O Cinema Português Anterior a 1974», Bulletin 
of the Faculty of Foreign Studies, 33 (1998); Alves Costa, Breve História do Cinema Português (1896-1962) (Lisboa: Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1978); Torgal, O Cinema sob o olhar de Salazar… Vasco Diogo, «Comédias cinematográficas dos anos 30-40», Análise Social, XXXVI, 
nº158 (2001); Pereira, Teatro, Cinema…; e Luís de Pina, História do Cinema português (Mem Martins: Publicações Europa-América, 1986); 
270 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
271 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
272 Sousa Bastos, Diccionario do Theatro Portuguez (Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1908). 
273 Bastos, Diccionario do Theatro…, 353. 
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Não conseguimos apurar mais dados sobre este espaço, nem sobre a data de 

encerramento ou a sua localização.  

O Cine-Teatro Monçanense 

Desconhecemos a data da fundação do Theatro Monçanense274. Sabemos apenas que terá 

sido construído nas primeiras décadas do século XX. Situava-se no início da Rua General Pimenta 

de Castro. Exibia além de peças de teatro, fitas de cinema, inserindo-se assim na categoria de 

“Teatros adaptados a cineteatros” (Grupo C), segundo a tipologia proposta por Susana Silva. 

Saliente-se que o teatro Monçanense é omisso do levantamento realizado por Susana Silva275. 

Conseguimos apurar que a máquina de projeção de filmes pertencia a uma sociedade 

constituída pelo avô de José Adriano Oliveira e Cruz, José Passos Cruz, Rogério Silva e José Alves 

Dias276. O teatro, além dos espetáculos referidos, era palco de outros eventos recreativos, como 

por exemplo, bailes, na altura do Carnaval277.  

As informações que conseguimos obter foram contudo manifestamente esparsas. São de 

destacar, no entanto, as obtidas através dos órgãos de imprensa local. Disso é exemplo a notícia 

datada de 1918 reproduzida em vários dias, 27 de Janeiro e 3, 10 e 12 de fevereiro, sobre a 

realização de um baile de máscaras, no Teatro Monçanense, que contava com a atuação da Banda 

Musical de Monção278. Além do espetáculo, seria servido jantar, no quadro de um restaurante 

permanente, sendo o preço dos bilhetes 160 reis279. O Regional dá-nos um relato expressivo dessa 

festa:  

«Decorreu no meio de grande enthusiasmo o ultimo d’estes bailes, que se realisou na noite 
de terça-feira de Carnaval. O salão do teatro Monçanense esteve repleto, dançando-se 
animadamente até às 5 da manhã»280. 

 Conseguimos apurar que a vida teatral e cinematográfica não se limitava ao Theatro 

Monçanense. A Associação dos Bombeiros Voluntários tinha um grupo cénico, que integrava entre 

o seu corpo de atores amadores, membros da Banda de Musica da Vila. O Grupo Cénico dos 

Bombeiros Voluntários atuava com peças teatrais oriundas de Portugal e do estrangeiro, entre 

outros locais, no Teatro Monçanense.  

                                                             
274 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
275 Silva, Arquitectura de Cine-Teatros,…205. 
276 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015.  
277 José Passos Cruz, um dos sócios da empresa, era nessas ocasiões o responsável pelas decorações das festas de salão. 
278 Jornal, O Regional, 1918. 
279 Cruz, Banda Musical de Monção…, 84. 
280 O Regional, nº233, 18 de fevereiro de 1918. 
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Figura 31 - Grupo Cénico dos Bombeiros Voluntários de Monção, Teatro Monçanense, 1918. Espólio fotográfico privado de José 
Adriano Oliveira Cruz. 

António Sá Vieira nos seus registos manuscritos faz referência a alguns espetáculos e 

eventos que se realizaram no Teatro Monçanense, evidenciando a importância esta sala no 

desenvolvimento de práticas culturais e recreativas na vila, nas primeiras décadas do séc. XX. 

«No dia 15 de Abril de 1921 foi comemorado o 50 anos da fundação da associação artistica 
com uma missa sulene à antiga padroeira Srª do loreto na Egreija Matriz com grande 
concorrencia de sócios. Estando na direção o Zé Monteiro pela 2ª vez como presidente que 
foi o promotor. Também estava pª a noite um espetáculo no Theatro que se não efetuou 
em virtude do Dr. Diogo Pacheco de Amorim que estava pª fazer uma conferencia e o Dr. 
João Caldas de Longos Vales na mesma noite no dito espetaculo. Mas efetuou.se o 
espetaculo na noite do dia 22 do corrente mês de Abril com a presença dos dois doutores 
e uma poesia pelo Raul Dantas e poesia monologo pela filha Bemvinda do Jaime Cezario, 
e outra pela filha do Luis Cunha Benuzina Gentil. Tambem foi representada uma comédia 
O Beijo do Infante com que treminou o espetaculo muiticimo concorrido»281.  

Mais tarde em 1923, refere um espetáculo teatral levado a cabo por amadores de Valença: 

 «No domingo 25-2-1923 uma trupe de quriosos de Valença vieram dar uma récita ao 
Teatro d'esta vila em veneficio da Ordem 3ª que me constou que esteve bastante concorrido 
de povo e que agradou o desempenho dos quriosos Valencianos»282.  

A qualidade dos espetáculos seria, no entanto, variável, como se depreende do seu 

testemunho e olhar crítico:  

                                                             
281 AMM. Cota 1-A.10.5.2-1. [p.126]. 
282 AMM. Cota 1-A.10.5.2-2. [p.92]. 
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«No dia 18-5-1933 veio um grupo de dramatico da freguesia de Lapela de amadores dar 
um espetaculo ai teatro desta vila organizado por Gualdino Marinho empregado do caminho 
de ferro constou-se que pouco agradou nem era de esperar outra coisa»283.  

Já em 1936, noticia a estreia de uma banda de Jazz, no Teatro Monçanense-284.  

 

Figura 32- Cartaz de estreia da Orquestra Jazz Monçanense, Cine-Teatro Monçanense, 1936. AMM 

Conseguimos apurar, através do respetivo cartaz publicitário, que a Orquestra Jazz-

Monçanense acompanhou a projeção do filme, “O Barranco da Morte”, atuando ainda nos 

intervalos da fita. Como era habitual. Os preços de bilheteira eram variáveis. No teatro em análise 

oscilavam entre os 3$00 escudos, relativos às “cadeiras” e aos Camarotes, e os 1$50 escudos, 

referentes à “Geral”. O preçário foi-se atualizando. Sabemos que em 1938, último ano de atividade 

do espaço, o preço do bilhete relativo a um espetáculo composto por várias peças teatrais, oscilou 

entre 4$50 escudos (Camarotes), 5$00 escudos (Bancada Superior) e os 2$50 escudos (“Geral”). 

                                                             
283 AMM. Cota 1-A.10.5.2-7. [p.62].  
284 AMM. Cota 1-A.10.5.2-10. [p.68]. 
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Os preços apontados reportavam-se aos primeiros dias do espetáculo, pois nas sessões finais, 

desceriam para 4$00, 4$00 e 2$00, respetivamente. O Teatro Monçanense desapareceu a 14 de 

março de 1938, fruto de um devastador incêndio. O último filme que foi projetado intitulava-se 

“Capitão Blood”285. 

Do projeto de um cinema para Monção ao Cine-Teatro João Verde 

 A destruição do teatro gerou a atenção imediata da autarquia local. Ainda em 1938, 

ordenou a realização de um projeto para a construção de uma casa de espetáculos 

cinematográficos, por considerar a obra urgente para a comunidade286. 

 Conseguimos apurar que o incêndio devastou não só o Teatro mas também as casas 

contíguas. Da informação compulsada foi possível obter alguns elementos descritivos sobre o 

projeto do teatro a construir (ver Figura 33). A fachada do edifício seria simples e construída a 

partir de materiais da região (granito). O espaço interior seria composto por três corpos distintos: 

o palco, a sala de espetáculos e as dependências anexas à sala de espetáculos. A plateia 

acomodaria cerca de 320 espetadores e o balcão cerca de 112 espetadores. Este espaço, de 

acordo com as normas de segurança legais, apresentaria três cabines isoladas destinadas, no seu 

conjunto, para a projeção de fitas: uma de enrolamento, outra de projeção e uma terceira 

reservada à inversão. O projeto previa ainda um café e o respetivo átrio287.  

Este projeto não foi, porém, avante, por razões que não conseguimos apurar. 

Conseguimos, contudo, verificar que este projeto acabou por servir de inspiração à futura sala de 

espetáculos efetivamente construída, o Cine-Teatro João Verde, nomeadamente ao nível da 

fachada.  

                                                             
285 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
286 AMM. Projeto de um cinema para Monção (Exemplar 4) – Peças Escritas e desenhos. p.1. 
287 AMM. Projeto de um cinema para Monção (Exemplar 6) – Peças Escritas. 
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Figura 33 - Planta ao nível da Plateia do Projeto de um cinema para Monção, 1938.AMM288 

Fonte: AMM, Projeto de um cinema para Monção, 1938. 

 Durante a ausência de uma sala de espetáculos na vila de Monção, a Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Monção desempenhou um papel ativo na projeção de fitas, dando assim 

continuidade à promoção da sétima arte. No quartel funcionava uma sala improvisada para a 

projeção de filmes: a presença das crianças era gratuita, sentadas no chão, enquanto os adultos 

pagavam um bilhete, provavelmente mínimo para custear as despesas, instalando-se nas cadeiras 

existentes ou ficando em pé, sintoma do ambiente modesto da sala. Seja como for, importa 

destacar o papel que esta associação desenvolveu na promoção do cinema e de outros eventos 

recreativos, entre 1938-1949, período em que a vila não dispôs de outro espaço alternativo289.Por 

último, refiram-se os espetáculos teatrais que tiveram lugar em Monção, sobretudo por iniciativa 

do Secretário Nacional da Informação e da Direção Geral dos Espetáculos, no quadro do chamado 

Teatro do Povo. Os espetáculos tinham lugar na Praça Deu-la-Deu, segundo a informação de 

Clemente Sá Vieira, relativa a eventos ocorridos em 1939, 1941 e 1945, como decorre das suas 

descrições, da qual reproduzimos a primeira ocorrência:  

«Nas noites de 16 e 17 de Agosto de 1939 houve dois espetacul ao ar libre na Praça Deu-
La-Deu organisados pelo Secretariado de Propaganda Nacional (governo). Vinham 3 
camiões com os utensilios, motor electrico e artistas que agradaram: Vieram de Melgaço e 
foram daqui para Valença. Antes trabalharam nos Arcos»290. 

                                                             
288 AMM, Projeto de um cinema para Monção (1938). 
289 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
290 AMM. Cota 1-A.10.5.2-12. [p.12].  
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 Constatamos, ainda, que outros locais foram usados para eventos culturais e recreativos, 

como é o caso do Campo de Futebol dos Padrões, onde teve lugar um espetáculo de animação, 

em julho e agosto de 1938, segundo nos informa Clemente Sá Vieira: 

«No dia 31-7-1938 houve um espetáculo num palco improvisado no campo de footbal nos 
Padrões por um grupo de animadores enviados pelo José Dias Simões chefe das Finanças 
em benifico dos Bombeiros que agradou muito: 7-8-1938 repetiram»291 

 

O Cine-Teatro João Verde 

A construção do Cine-Teatro João Verde respeitou o modelo dos cineteatros construídos 

de raiz (Grupo A), seguindo a tipologia proposta por Susana Silva292.  

Importa salientar a precocidade de Monção na construção deste equipamento. Foi o 

primeiro, à escala do distrito de Viana do Castelo, onde existiam apenas três teatros adaptados a 

cineteatros, concretamente na cidade de Viana do Castelo e nas vilas de Ponte de Lima e Caminha. 

Por sua vez, a comparação com a região do Minho, evidencia que apenas o distrito de Braga 

contava com dois cineteatros construídos de raiz mais antigos que o João Verde, o Cine-Teatro 

Jordão, localizado em Guimarães e inaugurado em 1938 e o Teatro Narciso Ferreira, de Vila Nova 

de Famalicão, datado de 1944 – frise-se que o Teatro Circo de Braga, inaugurado em 1915, não 

foi construído de raiz.293 Por sua vez, Barcelos e Fafe possuíam teatros adaptados a cineteatros.294 

Em junho de 1949, fruto do investimento de um grupo de pessoas endinheiradas de 

Melgaço, que se encontravam ligadas a um negócio de armação de barcos de pesca de bacalhau, 

sedeado em Lisboa, foi constituída a empresa responsável pelo Cine-Teatro João Verde, intitulada 

Empreendimentos do Norte Lda. Entre os sócios destaca-se Filipe Rocha que se salientou como 

filantropo da vila, financiando os Bombeiros e a Banda de Música.  

O Cine-Teatro João Verde encontra-se situado no Largo da Alfândega em Monção, muito 

perto da Praça da República, ou Terra Nova (Ver Mapa 3). À data da sua construção, na década 

de 40, localizava-se em frente da Escola Primária da vila. O terreno foi adquirido, na sequência da 

escolha do local de edificação.295 

                                                             
291 AMM. Cota 1-A.10.5.2-11. [p.14]. 
292 Silva, Arquitectura de Cine-Teatros…, 14. 
293 Sousa, A sociabilidade no Cine-Teatro… 
294 Silva, Arquitectura de Cine-Teatros,…205. 
295 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
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 Não conseguimos ter acesso ao projeto nem à memória descritiva do Cine-Teatro João 

Verde. Conseguimos apurar, pelo cruzamento de fontes, que a autoria do projeto foi do Engenheiro 

Raúl Subtil296. A construção foi ditada, como podemos ainda hoje verificar pela fachada exterior do 

edifício que foi preservada, pela linguagem austera e funcional típica do Estado Novo. O 

equipamento constituiu um exemplo de vanguarda para a época, sobretudo atendendo à região 

(ver Figura 37). Dispunha de cerca de 787 lugares sentados, com primeira e segunda plateia, 

frisas e balcão. Usufruía ainda de um salão de festas no primeiro andar, que denotava a 

multifuncionalidade do espaço, que poderia, dessa forma albergar bailes, jantares, exposições, 

entre outro tipo de eventos mais reservados. O espaço contava ainda com dois bares, sendo que 

um era reservado aos espetadores do Balcão e Frisas. As entradas para os lugares eram distintas: 

do lado direito do edifício era a entrada para as frisas; do lado esquerdo para a plateia. Existia 

ainda um jardim de inverno ao estilo da Belle Époque.297  

 A inauguração do espaço teve grande cobertura na imprensa local. A Terra Minhota na 

sua primeira edição antecipa os preparativos, anunciando as personalidades políticas ilustres da 

lista de convidados. A inauguração teve lugar a 11 de junho de 1949. A cerimónia foi muito 

concorrida e participaram todo o tipo de pessoas, das mais variadas origens e estatutos sociais, 

não só do concelho de Monção como das localidades mais próximas. 

«À hora marcada convergiam defronte daquela casa de espétaculos, toda iluminada, tendo 
ao alto as bandeiras nacional e municipal, luxuosas limousines, enchendo dentro em pouco 
o triângulo e artérias confinantes»298.  

Por volta das 22 horas e 30 minutos chegava ao local o governador civil de Viana do 

Castelo, o Sr. Capitão Ornelas Monteiro, onde se encontravam para o receber o presidente da 

Camara Municipal de Monção e respetivos vereadores, os sócios da Empresa Empreendimentos 

do Norte Lda., e representantes das autoridades civis e militares do distrito, bem como o Alcaide 

e representantes das autoridades de Salvaterra do Miño. Seguiu-se o ato simbólico do corte da fita 

e o arranque da sessão solene presidida pelo governador civil, ladeado por um conjunto vasto de 

individualidades: Presidente da Câmara de Monção, D. Amália Brandão Vale, viúva do poeta que 

deu nome ao espaço, o Padre Artur Almeida, o engenheiro Raúl de Brito Subtil, autor do projeto 

da obra e ainda os sócios da Empresa. O primeiro orador foi o Presidente da Câmara, o Dr. António 

                                                             
296 A Terra Minhota, nº 2, 15 de Junho de 1949, p. 1. 
297 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
298 A Terra Minhota, nº 2, 15 de Junho de 1949, p. 1. 
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Felgueiras, que reputou a inauguração do equipamento como um «acontecimento excepcional na 

vida da terra para festejar o que todos se afigurava um sonho das Mil e uma noites»299  

Após o discurso presidencial, foram atribuídas as menções de cidadãos honorários de 

Monção aos quatro sócios da Empreendimentos do Norte. Seguiu-se a intervenção do Padre Artur, 

na qualidade de companheiro de infância de João Verde, que destacou o apego do poeta à terra 

natal. No entretanto, Manuel Filipe Rocha interveio em nome da empresa, agradecendo em 

especial ao engenheiro Raúl Subtil. Por último, de acordo com o protocolo, tomou a palavra o 

Governador Civil que manifestou a grande satisfação em proceder à inauguração deste grande 

empreendimento. Após as solenidades, seguiu-se a projeção do filme “A Canção de 

Scheherazade”, depois um baile de gala conduzido pelo melhor quinteto galego da cidade de Vigo, 

de acordo com asas informações da imprensa. 

«A festa, das melhores a que temos assistido durou até ao dealbar, retirando-se todos 
encantados com a fidalguia dos donos dessa casa de diversões, superior na verdade à 
expectativa de quantos a sonharam»300. 

 

Figura 34 - Cine-Teatro João Verde, 1949. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

 O Cine-Teatro João Verde tornou-se, desde a sua abertura, num espaço de excelência, 

atendendo à qualidade da programação e há abundancia do seu público, segundo noticia o jornal 

local. Atente-se, a título ilustrativo, ao excerto da Terra Minhota, datado de 1953:  

                                                             
299 A Terra Minhota, nº 2, 15 de Junho de 1949, p.3. 
300 A Terra Minhota, nº 2, 15 de Junho de 1949, p.3. 
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«(…) . Assistimos na quinta-feira ao filme ANNA e rejubilamos. Afinal a nossa gente tem 
espirito cineasta e sabe apreciar o que é bom. A casa estava completamente cheia, apesar 
do filme passar em dia de semana.(…)»301.   

Do conjunto da programação, os espetáculos de revista eram os mais apreciados, no 

quadro da deslocação das grandes companhias pelo País, sobretudo no Verão302. O Cine-Teatro 

João Verde era um dos espaços obrigatórios, na esteira dos espetáculos realizados em Viana do 

Castelo (Teatro Sá Miranda) e em Braga (Teatro Circo).  

Para além, das peças teatrais, os grandes filmes épicos e os westerns eram bastante 

apreciados e enchiam por completo a sala. Os filmes do faroeste destacam-se pois, segundo 

relatos obtidos, instalava-se uma interação ruidosa e ativa entre o público e a pelicula, como são 

exemplo as expressões que se seguem: “olha aquele ali por trás de ti” e “cuidado que te dá um 

tiro”, gerando dessa forma uma verdadeira onda de risos e boa disposição303.  

Os filmes românticos também tinham o seu lugar privilegiado neste espaço, como aponta 

Monciano, na rubrica Cá Entre Nós:  

«Lá para o Cine-Teatro João Verde as cenas principais dos filmes são vividas intensamente 
por certa assistência romântica. Ainda há pouco da minha aldeia desci ao povoado e quis-
me desinfectar com um bom filme e com o desbobinar do celuloide, apreciei outros filmes 
muito melhores»304.  

 O João Verde era palco de outro tipo de eventos para além de cinema e teatro, como era 

frequente e corrente na época. A Banda Musical de Monção atuou por diversas vezes, como 

espelha o excerto datado de 20 de maio de 1961: «Foi, em boa verdade, uma festa de acentuada 

elevação artística, em que a arte, o entusiasmo e distinção se confundiram num agradável 

ambiente.»305 

 Os espetáculos eram comentados tanto no exterior, no final da sessão, como nos dias 

seguintes, no quadro de pequenos grupos de tertúlias, que animavam o quotidiano pacato da vila. 

Nos meses de verão era usual as pessoas se dirigirem-se a um café, prolongando o convívio. 306 

                                                             
301 A Terra Minhota, nº95, 15 de novembro de 1953, p.1. 
302 Entrevista, Sr. Rodrigo, 7 de julho de 2015.  
303 Entrevista, José Adriano Oliveira Cruz, 20 de julho de 2015. 
304 A Terra Minhota, nº163, 23 de dezembro de 1956, p.2. 
305 A Terra Minhota, nº258, 1 de junho de 1961, p.13. 
306 Entrevista, Rodrigo, 7 de julho de 2015. 
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Figura 35 - Programa do Concerto da Banda Musical de Monção, Cine-Teatro João Verde, 1965. AMM 

Esporadicamente tinham lugar no Cine-Teatro eventos de caridade, como aconteceu, por 

ocasião do Natal de 1962, no âmbito da angariação de fundos para melhorar a Ceia de Natal dos 

mais necessitados de Monção. O espetáculo realizou-se a 8 de dezembro desse ano, sendo 

composto por uma sessão de Fados e a visualização do filme “As Pupilas do Senhor Reitor”. A 

receita reverteu para essa mesma ação caridosa. 

«Com lotação super lotada – e muita gente não assistiu porque não havia bilhetes à venda 
e retirou antes do iniciado espetáculo. Uma das maiores impulsionadoras desta iniciativa 
foi Marcia Condessa, monçanense fadista que habitava em Lisboa, que foi, segundo nos 
relata a notícia, muito aplaudida»307

 

Fortunato Ferreira308, antigo bilheteiro do espaço, informou-nos que a difusão da 

programação do cineteatro era de responsabilidade de revela que a informação dos espetáculos 

que tinham lugar no João Verde era adquirida sobretudo através de dois indivíduos: o Sr. Ruben e 

o Sr. Evaristo Ferreira. Ao primeiro cabia a tarefa de distribuir os cartazes e os panfletos pelos 

cafés e estabelecimentos comerciais. O segundo era responsável pela produção dos desenhos e 

gravuras que compunham os cartazes, que anunciavam a programação, sendo também colocados 

na vitrina que se encontrava na fachada do edifício.  

                                                             
307 A Terra Minhota, nº293, 15 de dezembro de 1962, p.1. 
308 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
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Para além dos monçanenses, os frequentadores do cineteatro eram oriundos dos 

concelhos mais próximos e também da Galiza, de acordo com o relato de Fortunato309. 

 

Figura 36 - Cartaz do filme O Leão, Cine-Teatro João Verde, 1966. AMM 

As fitas chegavam a Monção, via-férrea, vindas diretamente de Lisboa. O intervalo 

relativamente à estreia na capital era, em média, de cerca de um ano. Os filmes de maior sucesso 

eram repostos, com alguma frequência, como aconteceu com o grande épico, “E tudo o Vento 

Levou”310.  

O Cine-Teatro João Verde oferecia espetáculos às terças-feiras, quintas-feiras e aos 

domingos, quando abriu as suas portas. Mais tarde, as sessões passaram a ter lugar entre quinta 

a domingo, à tarde e à noite.  

O preçário variou durante o período em estudo. Apontem-se algumas ilustrações. Aquando 

da abertura o preçário rondava os 3$50 para os lugares de plateia, 4$50 os lugares do balcão e 

os 7$50 (frisas e camarotes)311. Em 1964, os preços relativos ao filme “O Homem que Matou 

                                                             
309 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
310 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
311 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
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Liberty Valance” eram os seguintes: 30$00 frisas e camarotes, 7$00 no balcão, 6$50 e 5$50 na 

1ªplateia e 4$50 e 3$50 na 2ªplateia312.  

A alteração no preçário foi resultado também dos melhoramentos realizados no edifício, 

de acordo com a informação de Manuel Filipe Rocha, datada de1965:  

«O cinema fechou as suas portas afim de ali se realizarem determinadas obras de 
melhoramento, entre as quais avulta, pelo seu elevado custo a montagem de um écran 
para exibição de filmes em cinemascope e semelhantes, pelo que aquela casa de 
espectáculos voltará a ser, dentro de em breve, aberta ao público e com as condições 
indispensáveis»313 . 

Em dezembro desse mesmo ano, as obras tinham sido concluídas:  

«Após a conclusão das obras de beneficiação em curso e da instalação de CINEMASCOPE 
entrega-se a explorar a pessoa ou entidade idónea mediante contrato por 5 anos, base de 
6.000$00 mensais. As propostas devem ser endereçadas em carta fechada a 

Empreendimentos do Norte, Lª, rua do Corpo Santo, nº26-1º Lisboa, 2.»314. 

Como era habitual na época, dada a centralidade do cinema entre as práticas culturais e 

recreativas, certas pessoas tinham o “lugar cativo” e o bilheteiro guardava com antecedência esses 

lugares.315 

As diferenças sociais nos usos do espaço eram noticiadas e vincadas pela imprensa, de 

acordo com os hábitos e costumes da época. Para além dos preçários, a distinção era feita, em 

alguns eventos, como por exemplo no caso dos bailes, como informa a rubrica Cá Ente Nós, da 

Terra Minhota, datada de 1955, em que se reprova duramente em jeito de ironia: 

«um era para os de sangue azul, para as pessoas brasonadas, e o outro para a gente 
humilde, para os leprosos, como alguém, com felicidade, classificou estes. Só 
compreendemos distinções e apartamentos naqueles que não são brasonados e fidalgos 
por faltas de imoralidade, desonestidade e de tudo o que a etiqueta reprova»316. 

                                                             
312 AMM, Cartazes do Cine-Teatro João Verde. 
313 A Terra Minhota, nº351, 1 de outubro de 1965, p.7. 
314 A Terra Minhota, nº355, 3 de dezembro de 1965, p.5. 
315 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
316 A Terra Minhota, nº135, 20 de setembro de 1955, p. 6. 
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Figura 37 - Cine-Teatro João Verde, Perspetiva Lateral, 1949. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

As faixas etárias, segundo o bilheteiro que entrevistamos, eram sempre respeitadas, 

quando entrou em vigor o controlo das idades dos espetadores, imposto por ordem da Inspeção 

Geral dos Espetáculos passou a ser vigoroso.317 Do universo de 124 cartazes explorados, as faixas 

etárias distribuíam-se entre os filmes para 13 anos (a maioria) e os filmes destinados ao público 

de 18 anos.  

Fortunato Ferreira forneceu-nos um interessante testemunho sobre o seu dia-a-dia no Cine-

Teatro João Verde, que reproduzimos: 

Abria a bilheteira das 5 e meia às 6 e meia da tarde, no dia do espetáculo – para 
vender os bilhetes para a sessão, no entanto, havia lugares que à partida já estavam 
reservados para pessoas habituais que nunca falhavam as sessões. Depois ia depositar a 
receita ao banco, como já foi referido. O Cineteatro tinha ainda as “arrumadeiras”, uma 
para cada frisa, na plateia não havia. Tinham um porteiro na entrada lateral que dava 
acesso a um bar que era explorado pelo Bar do João e escadas reservadas às pessoas dos 
balcões. O bar geral era explorado pela notória monçanense Tia Cacilda. O cineteatro ainda 
era munido por pequenas “montras” onde o comércio local fazia as suas amostras As 
pessoas antes e depois do filme poderiam ver estas coisas enquanto fumavam, por 
exemplo, ainda havia um pequeno jardim com a estátua do João Verde, haviam sofás na 
entrada. O corpo laboral tinha ainda um carpinteiro permanente que nas segundas-feiras 
se encarregava de reparar caso necessário os bancos. A casa de espetáculos não poderia 
abrir na falta de dois bombeiros e de dois guardas, obviamente por questões de 
segurança.318

  

                                                             
317 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
318 Entrevista Fortunato Ferreira, 8 de julho de 2015. 
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Figura 38 - Interior do Cine-Teatro João Verde, 1949. Espólio fotográfico privado de José Adriano Oliveira Cruz. 

 No último período de atividade do espaço, a afluência do público registou um recuo 

considerável, à semelhança do verificado noutros cinemas de província do país, em larga medida 

pela massificação da televisão, que acabou por ditar o encerramento do espaço em 1986. A última 

peça de teatro que se realizou no Cine-Teatro João Verde foi “Dois num guarda-vestidos” 

protagonizada por Raul Solnado e Camilo de Oliveira.  

Ao fim de mais de 4 mil sessões de espetáculos, entre filmes, teatro, música, sessões 

etnográficas e culturais, o cineteatro encerrava as suas portas. Recentemente, o equipamento 

sofreu obras de requalificação e reabriu as suas portas em 2013. 
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Capítulo 4 – Apontamento conclusivo 

 A investigação que nos propusemos realizar acabou por contemplar um universo 

documental amplo e muito diversificado.  

 Os capítulos 2 – o universo de sociabilidades em Monção: uma caracterização e 3 – Os 

equipamentos de cultura e lazer de Monção: o Teatro Monçanense e o Cine-Teatro João Verde 

procuram descrever e analisar algumas das dimensões mais significativas dos espaços e práticas 

de lazer e de sociabilidade na vila de Monção – de acordo com os objetivos fixados no projeto de 

investigação.  

As limitações de tempo para a conclusão da redação da tese no intervalo de pouco mais 

de um ano obrigaram-nos a fazer opções, nomeadamente a deixar de lado uma vertente analítica 

mais densa de alguns dos materiais documentais explorados.  

Fechamos assim uma porta, deixando, no entanto, caminho traçado para futuros projetos 

ao nível da história local na região do Alto Minho.  
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Anexos 

Anexo 1 - Itinerário de investigação 

Inicialmente procedeu-se à exploração do inventário documental do Arquivo Municipal de 

Monção, de forma a selecionar toda a documentação pertinente para a investigação. Desta feita 

foi selecionada a documentação pertinente anteriormente apontada. 

 A primeira fonte que foi explorada foram os Cadernos de contas e de apontamentos de 

interesse histórico local, para o qual se fez um levantamento das receções de jornais diariamente 

em base de dados Excel, primeiro em forma de tabela e posteriormente à análise e realização de 

gráficos. 

 

Figura 39 - Levantamento de receções mensais dos jornais, AMM, Cadernos de contas e apontamentos de interesse histórico 
local 

Após o tratamento face aos dados da venda de jornais passamos à recolha das 

informações redigidas pelos autores entre outubro de 1918 e agosto de 1962. Referentemente a 

esta recolha igualmente organizada em base de dados propusemos uma divisão em oito grandes 

grupos de informação pertinente, onde os tópicos mais relevantes foram transcritos na íntegra:  

Grupo 1 – Informações sobre o autor (es);  

Grupo 2 – Informações sobre o ofício; 

Grupo 3 – Informações sobre o quotidiano da vila de Monção; 

Grupo 4 – Informações pitorescas sobre a região Norte;  

Grupo 5 – Informações a nível Nacional; 

Grupo 6 – Informações a nível Internacional,  

Grupo 7 – Observações sobre o território de Fronteira;  
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Grupo 8 – Outros assuntos.  

 

Figura 40 - Levantamento de assuntos, AMM, Cadernos de contas e apontamentos de interesse histórico local 

 

No primeiro grupo foram colocados todos os tópicos que o autor registou que nos dão a 

conhecer um pouco mais do seio pessoal e familiar do(s) autor es), consegue-se retirar 

informações distintas que vão da economia pessoal dos autores (compras, vendas, trocas, etc.)  a 

negócios executados pelos mesmos (empréstimos de dinheiro e objetos, etc.), assim como 

pequenas informações biográficas e familiares, como por exemplo nascimentos ou falecimentos 

de novos membros de família mais próxima.  

No grupo determinado para o Ofício, são colocadas informações que nos indiciam 

pequenas informações sobre o estabelecimento detido pelos autores, os seus modos de 

funcionamento, funcionários, encomendas de jornais/revistas (que surgem sempre do lado 

esquerdo dos cadernos), serviços de barbeiro que eram feitos fora da loja, entre outros 

acontecimentos que tomaram lugar nesse mesmo sítio.  

Na secção reservada ao quotidiano da vila de Monção, podem-se encontrar vários tópicos 

sempre dentro da ordem dos acontecimentos locais, os mais usuais que surgem são, os 

casamentos e os falecimentos de pessoas que os autores certamente conheciam. Encontram-se 

também outros assuntos como, projetos de construção camarários, festas e espetáculos que 

tiveram lugar na vila que contam com uma apreciação pessoal do autor (caso este fosse assistir), 

visitas de ilustres ou membros do governo central ou regional, acontecimentos dentro da Ordem 

pública, detenções, evasão da prisão, desacatos entre civis, vandalismo, assaltos, acidentes de 

viação, incêndios, etc. Até nos dá, por vezes, uma nota acerca da meteorologia naquele mês e 

ano.  
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No quadro das informações pitorescas sobre a região Norte, colocam-se todos os 

acontecimentos que os autores relatam na ordem regional, ora acerca do distrito de Viana do 

Castelo, ora Braga, ora Porto. Já no grupo destinado às Informações a nível Nacional registam-se 

todos os grandes acontecimentos a nível central quer na política, quer na sociedade. 

A parte relativa às informações a nível internacional, embora sejam muito poucas com 

que nos deparamos, vemos uma perspetiva de conhecimento do exterior por parte de um autor 

de uma zona caracterizada por uma forte índole rural, embora o seu conhecimento seja adquirido 

através da leitura de jornais ou da rádio, certamente. Neste plano o país mais mencionado, e muito 

devido à proximidade, é a Espanha, e sobretudo com maior índice de informação no período da 

Guerra Civil.  

No penúltimo grupo, relativo às informações da zona de fronteira, temos que estar atentos 

à importância do fator “limite geográfico” e tudo o que essas imposições representavam à época, 

são apontados a este grupo todas as descrições feitas onde são mencionadas as duas vilas 

fronteiras, Monção e Salvaterra do Miño, sendo que os assuntos mais referidos se apresentam na 

ordem das passagens de um lado a outro, livres condutos e com aspetos que tem a ver com o 

contrabando, mas também temos parcos exemplos de espetáculos passados na Galiza que nos 

remete para o intercâmbio cultural e para as relações amistosas entre os dois países vizinhos.  

Por fim nos outros assuntos, são colocadas todas as outras referências que não tem lugar 

nos outros grupos, são sobretudo notas informativas com teor histórico, que funcionam quase 

como lembranças para o autor, por exemplo notas acerca de inaugurações, etc.  

Após este levantamento e organização das fontes passou-se para a análise das mesmas 

consoante os resultados que foram obtidos. Sobretudo o movimento da venda dos jornais e qual 

o tipo de informações que predominam nestes cadernos, cruzando esses resultados com o 

contexto histórico das épocas em referência.  

A informação retirada do jornal Terra Minhota foi igualmente organizada em base de dados 

apontando para a realização um resumo das informações mais pertinentes ao nosso estudo. Foi 

feita também uma divisão temática em treze grupos: 

Grupo 1 – Notícias acerca do Cine-Teatro João Verde; 

Grupo 2 – Notícias sobre práticas desportivas e desporto em geral; 
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Grupo 3 – Notícias sobre a Festa em honra à Virgem das Dores; 

Grupo 4 – Notícias sobre a Festa do Corpus Christi/Corpo de Deus/Festa da Cóca; 

Grupo 5 – Notícias de outras Festas e Solenidades;  

Grupo 6 – Notícias acerca da Banda Municipal de Monção e de eventos musicais;  

Grupo 7 – Notícias de Folclore;  

Grupo 8 – Notícias de outros espetáculos e eventos que tenham lugar na vila de Monção; 

Grupo 9 – Notícias de eventos de caridade;  

Grupo 10 – Notícias sobre obras levadas a cabo pela Câmara Municipal de Monção;  

Grupo 11 – Notícias sobre a carência energética da vila de Monção; 

Grupo 12 – Notícias sobre espaços de sociabilidade (cafés, tabernas, etc.); 

Grupo 13 – Notícias de lazer e quotidiano e outro tipo de informações relevantes.  

As entrevistas, outro grande núcleo de informação foram realizadas, numa etapa final de 

recolha de fontes, pela razão de que se tem que ter uma base de conhecimento mais forte de 

maneira a se conhecer e fazer perguntas bem mais proveitosas. A primeira tarefa a ser feita foi a 

realização de um guião de entrevista universal, onde as perguntas se dividiam pelos campos de 

interesse, pela ordem da entrevista: Informações sobre o Cine-Teatro João Verde, Senhora das 

Dores, Festa do Corpo de Deus, Espaços Públicos, Cafés, Tabernas e Restaurantes, Desporto e 

outras questões. Os testemunhos foram recolhidos através de gravação e de acordo com o guião 

realizado, para no fim serem retiradas as informações mais preponderantes por tópicos. 
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Anexo 2 - Guião de Entrevistas  

1- Apresentação e objetivo da entrevista 

2- Perguntar a idade e em que ano nasceu para situar a entrevista;  

3- E o percurso escolar?  

Cine-Teatro 

1- Era costume ir/E então ia até ao Cineteatro João Verde? 

2- Com quem ia? Familiares, amigos? Outros? 

3- Geralmente quais eram os dias escolhidos para ir? 

4- Ainda se consegue lembrar que tipo de espetáculos ia ver mais? 

5- Apreciava os espetáculos? De que maneira? 

6- Ia diretamente para o cineteatro? Ou antes fazia algo com os seus acompanhantes 

(sejam eles quem forem), um pequeno lanche, por exemplo, ou algo semelhante, se sim 

o quê? 

7- Lembra-se do espaço? Qual era a zona que mais o/a fascinou do antigo cineteatro? 

8- E do preço dos bilhetes? Pessoalmente, para si eram acessíveis? 

9- Existiam, se assim se pode dizer, espetáculos de maior relevo, que eram falados pela 

Vila e provocava alvoroço nas pessoas? 

10- Qual o tipo de pessoas que ia ao cineteatro quando o senhora/a ia?  

11- A assistência de galegos e pessoas de outras localidades mais próximas era elevada? Se 

sim, em que tipo de espetáculos se deslocavam mais estas pessoas? 

12- Lembra-se de qual foi o melhor espetáculo que viu nessa casa? 

13- No fim do espetáculo, como é que as pessoas procediam? Discutiam os espetáculos? 

Davam o seu parecer?  

14- Onde é que adquiriam a informação dos próximos espetáculos no Cineteatro João 

Verde?  

15- Haviam sessões gratuitas, sobretudo para crianças. Lembra-se de alguma situação em 

que foi a uma destas sessões quando era mais jovem? (Se sim, qual? Como procediam? 

O que faziam?) 

16- Deslocava-se ao bar do Cine-teatro? Que género de produtos eram vendidos? O seu 

preço era muito elevado ou acessível? Tem alguma noção de que tipo de pessoas se 

deslocava mais a este espaço? 
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17- Já agora, é/foi casado? Se sim, ia com a sua esposa/o ao cineteatro? Isso alterou o tipo 

de filmes e espetáculos que ia ver antes? Ia diretamente para o cineteatro, ou 

previamente à praça ou a algum café/restaurante, etc? 

18- Pode-me adiantar a primeira memória que lhe vem à cabeça do Cine-teatro João Verde? 

19- Como é que viu/sentiu, o fecho deste espaço? E mais recentemente a sua reabertura? 

Cine-Teatro – Funcionário (Sr. Nato) 

1- Em que ano começou a trabalhar neste espaço? 

2- Trabalhou em algum sítio antes de ir para o Cine-Teatro João Verde? 

3- Qual era a função que o senhor desempenhava nessa casa de espetáculos? (porteiro) 

4- Em que dias haviam espetáculos no Cine-teatro? 

5- Saberá certamente me dizer em quanto rondariam os preços dos bilhetes. E se isso 

influenciava nos sítios que as pessoas escolhiam. 

6- Iam muitas pessoas de dinheiro ver os diferentes espetáculos? 

7- Variavam de espetáculo para espetáculo? 

8- Quais eram os espetáculos que levavam mais pessoal, no período em que o senhor 

trabalhou lá? Se me souber dizer algum espetáculo que se destaque pela elevada 

concorrência, agradecia. 

9- Eram as matinés ou as soiarés os mais concorridos pelo público? 

10- Alguma vez interagiu com algum artista que atuou no Cine-Teatro? (Se sim) Que 

recordações guarda dessa/s interações? 

11- Muito sumariamente, pode-me identificar como era um dia de trabalho no Cine-Teatro, 

como se procedia. 

12- Após a sessão de cinema, teatro ou música, etc. as pessoas comentavam o que tinham 

acabado de ver, no bar ou em algum outro espaço dentro do Cine-Teatro, ou 

simplesmente iam embora após a sessão? 

13- Qual a sua primeira memória deste espaço? 

14- Ia lá quando criança?  

15- Algo mais que gostaria de acrescentar?  

 Festa da Senhora das Dores 
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1- Festas da vila, a maior atração de Verão, as festividades em honra da Senhora das 

Dores, ao longo do tempo foram-se alterando muito até ao que temos hoje em dia. Em 

termos pessoais concorda com esta afirmação? 

2- Como era sentido, entre os monçanenses, o revelar do cartaz anual das festas? 

3- Quais eram os pontos do cartaz que mais interesse suscitavam? 

4- A parte religiosa da festa é uma das componentes principais, a procissão é um dos 

momentos altos, como era vivida esta parcela da festa? Alguma vez chegou a participar 

na procissão? 

5- O resto, em termos de divertimentos, o que se fazia nesta festa na década de x? 

6- Quais os melhores dias da festa? 

7- Geralmente com quem ia? 

8- Era adepto das atrações e feiras que a festa da Senhora das Dores oferecia quando era 

mais jovem? 

9- Qual o ano que mais recorda à festa, em outras palavras, qual o melhor ano de festa 

para si? Porquê? 

10- Alguma vez foi mordomo da festa ou tem conhecimento da experiência de algum 

mordomo? Se sim, como procedia a organização? 

11- O fenómeno da emigração começou a ganhar escala no final a partir da década de 60, a 

festa era e mesmo hoje em dia continua a ser um dos pontos de “reencontro” com os 

emigrados, como era vivido este aspeto, o rever de velhas pessoas, etc.? 

12- Era usual a presença de muita assistência da festa, vinham muitos galegos ou pessoas 

das localidades e concelhos mais próximos à vila? Muitos certamente pernoitavam na 

vila, tem conhecimento de onde? 

13- Tem mais algum aspeto a acrescentar a este ponto? 

Festa do Corpo de Deus/ Coca 

1- Outra das grandes festas da vila coincide com o Corpus Christi, ou como é usualmente 

conhecida em Monção, a festa da Coca, faço a mesma questão, são muitas as 

diferenças em comparação ao passado e ao presente? 

2- De criança, que memórias guarda deste evento? 

3- O Corpo de Deus sempre foi celebrado anualmente, ou houve anos em que não se 

realizou? 

4- Qual a atenção do público para estas festas em particular? 
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5- Mais uma vez, e semelhante ao caso da Senhora das Dores, a parte religiosa da festa é 

a mais importante, como procedia e era vivida a religião? 

6- O combate entre Coca e o S. Jorge sempre foi a principal atração?  

7- O local do combate procedeu-se sempre no Campo do Souto ou havia outro local para a 

realização dessa ação simbólica? 

8- Ia ver este combate acompanhado? Se sim por quem? 

9- Algum ano em particular que guarde na memória? 

Espaços Públicos ao ar livre: Praças, Passeios, Caldas 

1- Antes de mais, quais os principais espaços ao ar livre de Monção, nas décadas X? Se 

forem hoje em dia os mesmos, são a Praça Deu-La-Deu (ou Terreiro), a Praça da 

República, os Nerys e as Caldas. 

2- Era usual a reunião de pessoas nestes sítios para conviver? 

3- Era costume ir para esses sítios, em idade mais jovem? Se sim o que fazia, na 

companhia de outros jovens, se é que os havia? 

4- Tenho conhecimento de que nos anos do Verão, haviam tocatas de noite em honra aos 

usuários das Termas de Monção, costumava ir ver? 

5- Os meses de Verão seriam certamente os mais concorridos nestas praças por razões 

óbvias, certo? E então o que é que se fazia nestes espaços? 

6- As feiras semanais eram também realizadas nesse espaço, antes de passarem para o 

atual Campo da Feira? 

7- Nos meses de Inverno como era a concorrência a esses espaços? 

8- Que tipo de informações se iam captando através da presença nos espaços ao ar livre? 

Noticias locais, de âmbito nacional ou internacional, também a famosa fofoca? 

9- Quando começou a trabalhar, deslocava-se a estes espaços com alguma regularidade?  

10- As Termas são outro espaço de sociabilidade, alguma vez foi às antigas termas, em 

idade jovem ou já em adulto? 

11- Se sim, como era todo o procedimento?  

12- Havia muita concorrência de estrangeiros e turistas? Se sim, quais os que vinham em 

maior número? 

13- Era o Verão a quadra mais privilegiada para a prática termal? 

14- Em termos de preços, que informação tem? Eram acessíveis para a maioria ou estavam 

reservados a uma elite? 
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15- A ação da Câmara para melhoramento destes espaços era evidente à época ou só se 

começou a tornar uma ação bastante recente? 

16- Algo mais que gostaria de acrescentar? 

Cafés 

1- Outros dos grandes espaços de sociabilidade eram os Cafés, ou tabernas. Quais os 

principais espaços, na década X, deste género?  

2- Alguns destes espaços conservam-se até à data, qual será para si a principal razão? 

3- Tal como as praças estes espaços públicos davam aso à conversa, quais os principais 

temas que eram discutidos neste espaço entre os grupos de pessoas? 

4- O senhor/a, foi ou é cliente assíduo de algum tipo de café em particular? Que razões 

destaca mais para esta “lealdade” para com o sítio em específico? 

5- A prática de leitura nos cafés, tal como hoje era uma realidade, certo? Já agora aproveito 

para perguntar, estudou até que ano? Costumava ler um tipo de jornal em particular? 

Qual? 

6- Haviam cafés que eram frequentados por determinadas elites? Se sim, quais? E já agora 

onde iam as pessoas mais pobres? 

7- (Caso casado/a) Era costume ir com a sua/seu esposa/o, ao café? Como se procedia a 

esta ida? 
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Anexo 3 – Quadros, Gráficos e Análise sumária acerca da afluência de imprensa periódica 
recebida na Barbearia da Família Sá Vieira 

Quadro 3 - Distribuição por década do Universo de imprensa periódica recebido na Barbearia da Família Sá Vieira 

Décadas Total de imprensa periódica encomendada por década 

Década de 10* 78976 

Década de 20 507267 

Década de 30 588984 

Década de 40 564627 

Década de 50 241404 

Década de 60** 24621 

*Devido ao levantamento que foi feito, a década de 10, só contempla os resultados totais do último trimestre de 1918 

e do ano de 1919 completo. 

**A década de 60 contempla unicamente o total do único ano explorado (1960). 

Fonte: AMM, Cadernos de Contas e de apontamentos de interesse histórico local [1918-1960].  

 

Gráfico 3 - Afluência de imprensa periódica por década na Barbearia da Família Sá Vieira 

 

 

78976

507267

588984
564627

241404

24621
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Década de 10 Década de 20 Década de 30 Década de 40 Década de 50 Década de 60TO
TA

L 
D

O
 U

N
IV

ER
SO

 D
E 

IM
PR

EN
SA

 R
EC

EB
ID

O
 P

O
R

 
D

ÉC
AD

A

DÉCADAS

Afluência de imprensa periódica por década 
na Barbearia da Família Sá Vieira 



k 

 

Quadro 4 - Distribuição por ano do Universo de imprensa periódica recebido na Barbearia da Família Sá Vieira 

Anos Total imprensa periódica encomendada por ano 

1918* 15115 

1919 63861 

1920 50802 

1921 46708 

1922 46726 

1923 47447 

1924 45234 

1925 45525 

1926 46079 

1927 49478 

1928 60057 

1929 69211 

1930 74062 

1931 64006 

1932 60237 

1933 53261 

1934 48132 

1935 52194 

1936 64434 

1937 56086 

1938 52165 

1939 64407 

1940 66503 

1941 63724 

1942 59183 

1943 67125 

1944 70370 

1945 73163 

1946 71952 

1947 31165 

1948 32167 

1949 29275 

1950 29038 

1951 23986 

1952 23207 

1953 27220 

1954 23484 

1955 23549 

1956 23963 

1957 21991 

1958 20263 

1959 24703 

1960 24621 
 

*O levantamento relativo ao ano de 1918 não se encontra completo, figurando apenas o último trimestre. 
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conflito. Clemente Sá Vieira foi, por exemplo, um dos leitores que seguia o conflito, apontando as 

principais etapas nos Cadernos. A partir dessa conjuntura, dá-se uma queda drástica nas receções 

de imprensa no estabelecimento comercial por razões que não conseguimos apurar. Poderemos 

apontar a existência de outros focos de distribuição de jornais, a par da difusão crescente de 

notícias veiculadas via rádio. 

 


